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Le droit romain privé a évolué sous l’influence de l’activité des magistrats
judiciaires et des jurisconsultes qui ont créé les plus adéquates procédés juridiques
en vue de la promotion des exigences de l’équité et de la bonne foi. L’expérience
romaine nous montre que dans la réglémentation juridique unitaire des relations
sociales d’une grande diversité, le principal rôle revient à la pratique judiciaire et
à la recherche scientifique et non pas à l’activité de législation. Par leurs fonctions
et leurs finalités, les procédés juridiques créés par les romains peuvent convertir
en expressions juridiques générales et abstraites toutes les catégories de relations
sociales du domaine privé. Les Codes civils modernes de l’Europe continentale ont
assumé et consacré les procédés juridiques romains, mais ils sont appliqués
seulement dans les limites établies par la loi. Par rapport à la complexité et à la
diversité des relations sociales de l’Union Européenne on impose un
développement du rôle créateur de la pratique judiciaire par l’utilisation des
procédés juridiques dans l’esprit du droit romain, conformément aux exigences de
l’équité et de la bonne foi.
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Se útie că romanii au creat, în domeniul privat, alfabetul dreptului úi,
totodată, categorii úi principii care s-au integrat într-un sistem de drept armonios. În
acelaúi timp, romanii au creat procedeele juridice necesare pentru reglementarea
celor mai diverse categorii de relaĠii sociale, în spiritul echităĠii úi al bunei credinĠe.
Un asemenea tip de reglementare juridică, úi-a dovedit din plin eficacitatea úi a
devenit un model pentru popoarele din lumea antică úi de mai târziu65.
Procedeele juridice create de romani, îi conferă fenomenului juridic propria
identitate. Ele se utilizeză atât în procesul elaborării, cât úi în procesul aplicării
dreptului. Prin intermediul acestor procedee, relaĠiile sociale dobândesc un conĠinut
specific úi sunt transferate în sfera juridicului. Ele sunt tipare în care se încadrează
anumite tipuri de conduită umană. Asemenea tipare stabilesc ce consecinĠe decurg
din fiecare tip de comportare úi din fiecare tip de atitudine psihică. Sistematizarea
lor, se face în funcĠie de specificul relaĠiilor la care se aplică úi pe care le transpun
în relaĠii úi operaĠiuni juridice. Prin funcĠiile úi finalitatea lor, ele fac posibilă o
reglementare unitară a acestor relaĠii úi operaĠiuni. Configurându-se ca expresii
juridice abstracte, procedeele juridice romane se pot aplica în orice tip de
societate66. FuncĠiile lor s-au precizat atât de bine, iar raporturile dintre ele au
devenit atât de clare, încât s-au articulat organic úi s-au constituit într-un sistem cu
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o logică proprie. Prin extinderea úi perfecĠionarea constantă a acestui sistem, s-a
extins úi s-a perfecĠionat, implicit, sfera de reglementare juridică.
Crearea unor procedee juridice tot mai bine adaptate la cerinĠele practicii, a
fost definitorie pentru spiritul dreptului privat roman, iar afirmaĠia că dreptul civil
roman a evoluat pe cale procedurală trebuie înĠeleasă în sensul că, de regulă,
romanii au reglementat noile tipuri de relaĠii sociale prin crearea úi perfecĠionarea
acestor procedee. Un asemenea fenomen se explică, în primul rând, prin
diversitatea úi complexitatea relaĠiilor din societatea romană. În concepĠia
romanilor, care s-a dovedit judicioasă, acele relaĠii nu puteau fi reglementate unitar
úi eficient prin textele rigide úi generale ale legilor. Romanii au considerat că numai
practica judiciară úi cercetarea útiinĠifică sunt în măsură să ofere soluĠii optime, în
spiritul echităĠii úi al bunei credinĠe, unor relaĠii sociale atât de diverse úi atât de
complexe.
Pe această cale, ei au creat un sistem de mecanisme, care îi conferă
dreptului un conĠinut specific úi îi asigură o reală autonomie în raport cu celelalte
componente ale sistemului social. Prin finalitatea úi simetria lor, procedeele
juridice romane se configurează ca o expresie juridică generală úi abstractă a
relaĠiilor dintr-o societate care se întemeiază pe economia de schimb úi proprietatea
privată. Aceste procedee juridice au fost utilizate cu deplin succes în vederea
soluĠionării litigiilor dintre persoane, în vederea elaborării unui statut juridic al
persoanelor, în vederea reglementării sistemului de stăpânire a lucrurilor, în
vederea reglementării sistemului succesoral, precum úi în vederea reglementării
relaĠiilor sociale care se formează în legătură cu schimbul de mărfuri úi cu prestarea
de servicii67.
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II
1. a. Procedeele juridice din domeniul procedurii civile romane, create
în practica magistraĠilor judiciari, sunt un model de adaptare a unor reglementări
juridice depăúite, la realităĠile unei societăĠi care se afla în plină transformare,
păstrându-se, totuúi, aparenĠa că vechiul drept nu a fost modificat68. EvoluĠia
procedurii civile romane, ne arată că inovarea dreptului se poate realiza nu numai
prin dispoziĠii ale legii, ci úi prin intermediul unor subtile mijloace procedurale.
b.
Astfel, prin procedeele juridice romane utilizate de pretor în virtutea lui
imperium, se puteau soluĠiona cele mai diverse cazuri, fără organizarea unui
proces. Avem în vedere prevenirea unor pagube iminente prin stipulationes
praetoriae, determinarea pârâtului să adopte o anumită atitudine prin missio in
possessionem, adresarea unor ordine prin interdicta, precum úi desfiinĠarea actului
păgubitor pentru reclamant prin restitutio in integrum69. Aceste procedee pot fi

II
1. a. Procedeele juridice din domeniul procedurii civile romane, create
în practica magistraĠilor judiciari, sunt un model de adaptare a unor reglementări
juridice depăúite, la realităĠile unei societăĠi care se afla în plină transformare,
păstrându-se, totuúi, aparenĠa că vechiul drept nu a fost modificat68. EvoluĠia
procedurii civile romane, ne arată că inovarea dreptului se poate realiza nu numai
prin dispoziĠii ale legii, ci úi prin intermediul unor subtile mijloace procedurale.
b.
Astfel, prin procedeele juridice romane utilizate de pretor în virtutea lui
imperium, se puteau soluĠiona cele mai diverse cazuri, fără organizarea unui
proces. Avem în vedere prevenirea unor pagube iminente prin stipulationes
praetoriae, determinarea pârâtului să adopte o anumită atitudine prin missio in
possessionem, adresarea unor ordine prin interdicta, precum úi desfiinĠarea actului
păgubitor pentru reclamant prin restitutio in integrum69. Aceste procedee pot fi

67

67

Ch. Demangeat, Cours élémentaire de droit romain, I, Paris, 1876, p.143; P. C. Timbal, Droit
romain et ancien droit français, Paris, 1975, p.2.
68
G. Cornil, Droit romain. Aperçu historique sommaire, Bruxelles, 1921, p.419.
69
Gaius, 4.1; Inst. 4.15 pr.; J. Gaudemet, Revue historique de droit français et étranger, Paris, 1965,
p.660; D.2.1.4; C. Longo, Novissimo digesto italiano, X, Torino, 1964, p.667; E. Costa, Cicerone
giuriconsulto, I, 1927, p.125; Arangio Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1951, p. 141;
Cicero, Pro Flacco, 21.49.

65

Ch. Demangeat, Cours élémentaire de droit romain, I, Paris, 1876, p.143; P. C. Timbal, Droit
romain et ancien droit français, Paris, 1975, p.2.
68
G. Cornil, Droit romain. Aperçu historique sommaire, Bruxelles, 1921, p.419.
69
Gaius, 4.1; Inst. 4.15 pr.; J. Gaudemet, Revue historique de droit français et étranger, Paris, 1965,
p.660; D.2.1.4; C. Longo, Novissimo digesto italiano, X, Torino, 1964, p.667; E. Costa, Cicerone
giuriconsulto, I, 1927, p.125; Arangio Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1951, p. 141;
Cicero, Pro Flacco, 21.49.

65

Revista de ùtiinĠe Juridice

Revista de ùtiinĠe Juridice

preluate, adaptate úi utilizate în practica instanĠelor, cu efecte benefice pentru
apărarea intereselor legitime ale persoanelor.
c.
Problema protejării intereselor legitime ale persoanelor a ocupat locul
central în viaĠa juridică romană, odată cu afirmarea echităĠii úi a dreptului natural70.
Potrivit concepĠiilor romane evoluate, erau considerate legitime acele interese care
trebuiau protejate în conformitate cu cerinĠele echităĠii. Problema protejării acestor
interese a fost soluĠionată de minune prin utilizarea formulei, de vreme ce pretorul
elibera o formulă ori de câte ori considera că pretenĠiile formulate de reclamant
sunt legitime, iar eliberarea formulei echivala cu acordarea acĠiunii în justiĠie71. Aúa
au apărut acĠiunile in factum, acĠiunile ficticii úi formula cu transpoziĠiune, prin
intermediul cărora pretorul a deschis calea către justiĠie pentru toĠi aceia care
formulau pretenĠii legitime în faĠa sa72. În acelaúi sens trebuie înĠeleasă úi acĠiunea
utilă, căci pornind de la cazurile soluĠionate prin acĠiunea directă, pretorul putea
soluĠiona úi cazurile similare. Exercitându-úi rolul creator prin asemenea mijloace,
pretorul a dat curs cerinĠelor echităĠii úi protejat interesele legitime ale persoanelor,
fără a mai aútepta intervenĠia legiuitorului.
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2. a. În domeniul statutului juridic al persoanelor, dreptul privat roman a
cunoscut o evoluĠie foarte sugestivă, de la reglementarea exclusivistă úi
discriminatorie, la reglementarea unitară úi abstractă. Această evoluĠie a fost
oglindită de relaĠia dialectică dintre dreptul civil úi dreptul ginĠilor, care s-a
finalizat prin eliminarea instituĠilor rigide úi formaliste ale dreptului civil úi prin
afirmarea instituĠiilor dreptului ginĠilor, în spiritul echităĠii úi al bunei credinĠe73.
Astfel, dacă dreptul civil punea la temelia relaĠiilor dintre persoane distincĠia între
status libertatis, status civitatis úi status familliae, dreptul ginĠilor asigură accesul
tuturor persoanelor la actele juridice din domenilul privat74. Pe această cale, ius
gentium, ca ramură a dreptului privat intern, a evoluat în direcĠia atenuării, până la
desfiinĠare, a distincĠiilor dintre diversele categorii de persoane, pregătind terenul
pentru reforma lui Caracalla privind generalizarea cetăĠeniei romane75. Dacă la
origine dreptul în vigoare respingea coexistenĠa cetăĠeniei romane cu alte cetăĠenii,
dreptul evoluat a consacrat o cetăĠenie unică, la care aveau acces toĠi oamenii liberi
din statul roman, ca expresie a sintezei etnice úi instituĠionale care s-a realizat prin
acĠiunea normelor de drept al ginĠilor. La rândul lui, dreptul ginĠilor s-a format prin
activitatea creatoare a pretorului peregrin úi a magistraĠilor judiciari din provincii,
preocupaĠi de extinderea úi armonizarea relaĠiilor dintre cetăĠeni úi peregrini76. Iată
cum, practica judiciară, prin crearea unor procedee care confereau valoare juridică
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simplei manifestări de voinĠă, a dus la transformări calitative în fizionomia
instituĠiilor juridice.
b.
Un rol similar i-a revenit úi dreptului pretorian, care prin mlădierea
instituĠilor de drept civil, le-a conferit noi funcĠii úi noi finalităĠi, făcându-le
accesibile tuturor categoriilor de persoane77. Dacă dreptul ginĠilor a apărut ca o
replică la ius civile, iar dreptul pretorian a fost vocea vie a dreptului civil, în sensul
că l-a adaptat la noile cerinĠe, ambele rânduieli juridice se caracterizează prin faptul
că s-au format pe cale procedurală úi că procedeele juridice care le sunt proprii au
fost create de magistraĠii judiciari. În paralel, jurisprudenĠa a creat procedee
juridice similare úi a analizat mecanismul de funcĠionare a lor, în diversele cazuri
concrete78. Aceste transformări ne arată cum utilizarea unor procedee juridice
evoluate în activitatea judiciară din domeniul privat, poate pregăti terenul pentru
înfăptuirea unor reforme în domeniul public, aúa cum a fost cazul generalizării
cetăĠeniei romane, într-un stat format din cetăĠi úi popoare extrem de diverse. Pe de
altă parte, experienĠa romană ne arată că unificarea cetăĠeniei nu se poate realiza de
la o zi la alta, ci trebuie pregătită prin reforme succesive, inclusiv prin activitatea
creatoare a instanĠelor judecătoreúti úi a cercetării juridice.
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3. a. În materia bunurilor, romanii au creat cele trei titluri juridice prin care
lucrurile pot fi stapânite de persoane, le-au definit cu precizie conĠinutul juridic úi
le-au conferit funcĠii specifice, astfel încât stăpânirea lucrurilor să poată fi
exercitată într-un climat de ordine socială. Un rol important în acest proces de
creaĠie a revenit procedeelor juridice prin care s-au stabilit atributele proprii
fiecărei forme de stăpânire a lucrurilor, ca úi mijloacelor procedurale prin care s-a
realizat sancĠionarea lor79. Raportându-se mereu la cerinĠele practicii, romanii au
perfecĠionat vechile procedee úi au creat altele noi, îmbogăĠind necontenit
conĠinutul juridic al conceptelor de posesiune, detenĠiune úi proprietate. Pe această
cale s-a putut înfăptui, în dreptul evoluat, deplina exploatare a lucrurilor de către
toate persoanele.
Astfel, dacă la origine posesiunea se confundă cu usus úi presupunea numai
folosinĠa lucrului, în dreptul clasic ea a dobândit un conĠinut abstract,
configurându-se ca o figură juridică de sine stătătoare, iar în dreptul Justinian a fost
inclusă în categoria drepturilor reale80. Această evoluĠie úi-a găsit expresia într-o
terminologie extrem de diversă, din care rezultă că la romani a existat o strânsă
relaĠie între conĠinutul juridic al posesiunii úi aplicaĠiile sale practice. Aúa se face
că fiecărui tip de posesiune îi corespundeau efecte juridice proprii úi o protecĠie
juridică specifică. În acest sens, textele romane ne dau prilejul să distingem între
possessio ad interdicta, possessio ad usucapionem, possessio iniusta, possessio
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civilis, possessio naturalis, bonae fidei possessio, úi iuris possessio81. Toate aceste
tipuri de posesiune au anumite aplicaĠiuni, îndeplinesc anumite funcĠii úi au
anumite finalităĠi. Ele au fost create în activitatea judiciară, cu scopul de a a da curs
unor cerinĠe ale practicii. Prin intermediul acestor procedee, diversele forme de
stăpânire a lucrurilor dobândesc un conĠinut juridic propriu úi produc efecte
specifice.
Ele sunt model care poate fi utilizat în vederea reglementării relaĠiilor
dintre diferite categorii de stăpânitori ai lucrurilor, în orice societate evoluată.
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b.
Tot din raĠiuni de ordin practic, romanii au creat úi titlul juridic de
detenĠiune, pe care l-au desemnat prin termenul de possessio corporalis82. Acest
titlu juridic a fost creat deoarece în lipsa lui nu s-ar fi putut realiza anumite
operaĠiuni juridice, cum ar fi împrumutul în vederea folosinĠei sau depozitarea unor
lucruri83. Într-adevăr, dacă depozitarul sau comodatarul ar fi dobândit lucrul cu
titlul de posesiune, ei ar fi avut perspectiva de a deveni proprietari prin uzucapiune,
ceea ce ar fi dat naútere unor complicaĠii practice. Pe de altă parte, puterile
proprietarului asupra lucrului transmis cu titlu de detenĠiune se exercitau prin
procedee juridice diferite, în funcĠie de operaĠiunile juridice care se realizau. Prin
urmare, detenĠiunea avea, de asemenea, un conĠinut juridic specific, în funcĠie de
aplicaĠiunile sale. Asemenea distincĠii prezintă avantaje practice úi facilitează
stabilirea de relaĠii cu efecte precise, între stăpânitorii lucrurilor.
c.
InstituĠia juridică a proprietăĠii úi dreptul subiectiv de proprietate au
cunoscut, la romani, o evoluĠie îndelungată úi complexă, începând cu formele
primitive de proprietate úi sfârúind cu reglementarea din epoca lui Justinian, când
proprietatea era concepută ca un raport juridic abstract84.
Această evoluĠie s-a realizat prin procedee juridice specifice, în măsură să
asigure cea mai deplină stăpânire a lucrurilor úi au configurat dreptul de proprietate
ca pe o manifestare subiectivă a voinĠei umane. Termenii de pecunia, familia,
mancipium, heredium, hortus, ager publicus, latifundia, usus, fructus, abusus,
proprius, proprietas, dominatus úi dominium, oglindesc în mod fidel, prin
conĠinutul lor juridic, această evoluĠie85.
Pentru a înfăptui saltul calitativ de la regimul juridic rigid úi exclusivist al
proprietăĠii quiritare, la reglementarea evoluată din epoca lui Justinian, practica
instanĠelor judecătoreúti a consacrat cele mai diverse procedee juridice. MenĠionăm
în acest sens acĠiunile ficticii, acĠiunile arbitrarii, excepĠiunile, uzucapiunea úi
tradiĠiunea. Prin utilizarea unora dintre aceste procedee au fost sancĠionate noi
forme de proprietate, cum este cazul proprietăĠii pretoriene, ca formă de proprietate
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evoluată, expresia cerinĠelor echităĠii în materia bunurilor86. De fapt, proprietatea
pretoriană (in bonis) a fost creată prin utilizarea unor mijloace procedurale.
În esenĠă, evoluĠia proprietăĠii la romani ne arată că, prin utilizarea unor
mijloace procedurale, se poate realiza saltul de la o reglementare primitivă, în care
dreptul se confundă cu obiectul său, la o reglementare evoluată, conform căreia
titularul dreptului dispune de lucru printr-o simplă manifestare de voinĠă87.
d.
Un interes practic deosebit îl prezintă fizionomia úi funcĠiile drepturilor
reale care poartă asuprta lucrului altuia (iura in re aliena), mai cu seamă dreptul de
superficie. Avem în vedere faptul că prin utilizarea dreptului de superficie se pot
realiza o serie de operaĠiuni juridice fără transmiterea dreptului de proprietate
asupra terenului. Prin recurgerea la superficie, s-ar putea preveni anumite dispute
legate de transmiterea proprietăĠii între persoane care aparĠin unor state diferite.

evoluată, expresia cerinĠelor echităĠii în materia bunurilor86. De fapt, proprietatea
pretoriană (in bonis) a fost creată prin utilizarea unor mijloace procedurale.
În esenĠă, evoluĠia proprietăĠii la romani ne arată că, prin utilizarea unor
mijloace procedurale, se poate realiza saltul de la o reglementare primitivă, în care
dreptul se confundă cu obiectul său, la o reglementare evoluată, conform căreia
titularul dreptului dispune de lucru printr-o simplă manifestare de voinĠă87.
d.
Un interes practic deosebit îl prezintă fizionomia úi funcĠiile drepturilor
reale care poartă asuprta lucrului altuia (iura in re aliena), mai cu seamă dreptul de
superficie. Avem în vedere faptul că prin utilizarea dreptului de superficie se pot
realiza o serie de operaĠiuni juridice fără transmiterea dreptului de proprietate
asupra terenului. Prin recurgerea la superficie, s-ar putea preveni anumite dispute
legate de transmiterea proprietăĠii între persoane care aparĠin unor state diferite.

4. a. EvoluĠia dreptului succesoral roman a fost guvernată de două
tendinĠe: decăderea formalismului úi ocrotirea rudeniei de sânge88. Ambele tendinĠe
s-au afirmat în practica judiciară, care a consacrat noi procedee juridice, de natură
să adapteze úi să modifice dispoziĠiile dreptului civil. Noile procedee au modificat
dispoziĠiile dreptului civil atât cu privire la succesiunea ab intestat cât úi cu privire
la succesiunea testamentară. Introducerea lor a fost determinată de transformările
succesive care au intervenit în organizarea familiei romane, precum úi de noile
funcĠii pe care familia le avea de îndeplinit în viaĠa socială, în condiĠiile afirmării
echităĠii úi a dreptului natural.
b. Dacă potrivit Legii celor XII Table, care consfinĠea principiul
agnaĠiunii, cel mai îndepărtat moútenitor agnatic excludea cea mai apropiată rudă
de sânge, prin reformele pretorului au chemate la succesiune úi rudele de sânge89.
În acest scop au fost utilizate mijloacele procedurale ca interdictum quorum
bonorum úi interdictum quod legatorum.
c.
În domeniul succesiunii testamentare pretorul a acordat bonorum possessio
fie secundum tabulas, fie contra tabulas. IniĠial pretorul a acordat bonorum
possessio în scopul aplicării dreptului civil (confirmandi iuris civilis gratia), apoi
pentru a umple unele lacune ale dreptului civil (supplendi iuris civilis gratia), iar în
final pentru a promova soluĠii noi, în opoziĠie cu cerinĠele dreptului civil
(corrigendi iuris civilis gratia). Pentru a promova noile idei, pretorul a recurs la
procedee juridice ca bonorum possessio cum re úi bonorum possessio sine re,
precum úi la bonorum possessio decretalis úi bonorum possessio edictalis90.
Reformarea sistemului succesoral roman prin procedee juridice pretoriene,
învederează faptul că cerinĠele echităĠii nu pot fi promovate prin măsuri radicale,
de ordin legislativ, ci printr-o evoluĠie lentă, în practica instanĠelor judecătoreúti.
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5. În domeniul obligaĠiilor, romanii au creat procedee juridice cu elemente úi efecte
specifice, pentru toate situaĠiile care se pot ivi în legătură cu naúterea, stingerea,
transmiterea, garantarea, executarea sau neexecutarea unor obligaĠii91. Pe de altă
parte, fizionomia obligaĠiilor a evoluat de aúa manieră încât manifestarea de voinĠă
a părĠilor, precum úi faptele licite úi ilicite, să dea expresie cerinĠelor echităĠii úi ale
bunei credinĠe. Raportându-se în permanenĠă la cerinĠele practicii, magistraĠii
judiciari úi jurisconsulĠii au iniĠiat reforme succesive prin care, pornindu-se de la un
regim al contractelor bazat pe formalism úi pe riguroasa interpretare, s-a ajuns la
stadiul maximei abstractizări a tehnicii juridice contractuale, în care drepturile úi
datoriile se năúteau din simpla manifestare de voinĠă a părĠilor, iar interpretarea
actului se făcea în conformitate cu buna credinĠă. Această evoluĠie s-a realizat nu
prin măsuri radicale exprimate în forma legii, ci prin lente acumulări, în practica
judiciară úi în activitatea de cercetare útiinĠifică, prin utilizarea unor procedee
subtile úi eficiente, care s-au constituit într-un sistem simetric úi funcĠional. În final,
dreptul obligaĠional roman a pus la dispoziĠia părĠilor mecanisme juridice optime,
pentru înfăptuirea celor mai diverse operaĠiuni juridice în domeniul circulaĠiei
bunurilor, precum úi în domeniul prestării de servicii. Forma, elementele úi efectele
acestor mecanisme sau procedee juridice sunt atât de bine elaborate, încât
transpunerea în haină juridică a relaĠiilor specifice economiei de schimb, se poate
face prin acte perfect adaptate fiecărei operaĠiuni juridice, într-un climat de deplină
securitate juridică.
Prin precizia úi funcĠionalitatea lor, aceste procedee simplifică forma
necesară pentru naúterea unor obligaĠii, căci se stabileúte o corelaĠie perfectă între
elemente úi efecte, în sensul că de anumite elemente ale contractului sunt legate
anumite efecte juridice. FaĠă de relaĠia bine definită între elementele úi efectele
unor contracte, pe care, de altfel, codurile moderne le consacră, este ciudat să
constatăm că în viata contractuală actuală se practică un sistem descriptiv,
caracterizat prin enumerarea tuturor situaĠiilor care s-ar putea ivi úi prin precizarea
consecinĠelor lor, de parcă aceste situaĠii úi consecinĠe nu ar fi precizate úi
încadrate juridiceúte prin procedeele care formează sistemul contractual. Uneori se
constată că părĠile transcriu pur úi simplu textele codului civil. Asemenea practici
ajuridice, pot fi înlăturate numai prin întoarcerea la rigoarea gândirii úi practicii
juridice romane, care ne oferă toate instrumentele tehnice necesare pentru
transpunerea în forme corecte a operaĠiunilor juridice proprii economiei de
schimb.

5. În domeniul obligaĠiilor, romanii au creat procedee juridice cu elemente úi efecte
specifice, pentru toate situaĠiile care se pot ivi în legătură cu naúterea, stingerea,
transmiterea, garantarea, executarea sau neexecutarea unor obligaĠii91. Pe de altă
parte, fizionomia obligaĠiilor a evoluat de aúa manieră încât manifestarea de voinĠă
a părĠilor, precum úi faptele licite úi ilicite, să dea expresie cerinĠelor echităĠii úi ale
bunei credinĠe. Raportându-se în permanenĠă la cerinĠele practicii, magistraĠii
judiciari úi jurisconsulĠii au iniĠiat reforme succesive prin care, pornindu-se de la un
regim al contractelor bazat pe formalism úi pe riguroasa interpretare, s-a ajuns la
stadiul maximei abstractizări a tehnicii juridice contractuale, în care drepturile úi
datoriile se năúteau din simpla manifestare de voinĠă a părĠilor, iar interpretarea
actului se făcea în conformitate cu buna credinĠă. Această evoluĠie s-a realizat nu
prin măsuri radicale exprimate în forma legii, ci prin lente acumulări, în practica
judiciară úi în activitatea de cercetare útiinĠifică, prin utilizarea unor procedee
subtile úi eficiente, care s-au constituit într-un sistem simetric úi funcĠional. În final,
dreptul obligaĠional roman a pus la dispoziĠia părĠilor mecanisme juridice optime,
pentru înfăptuirea celor mai diverse operaĠiuni juridice în domeniul circulaĠiei
bunurilor, precum úi în domeniul prestării de servicii. Forma, elementele úi efectele
acestor mecanisme sau procedee juridice sunt atât de bine elaborate, încât
transpunerea în haină juridică a relaĠiilor specifice economiei de schimb, se poate
face prin acte perfect adaptate fiecărei operaĠiuni juridice, într-un climat de deplină
securitate juridică.
Prin precizia úi funcĠionalitatea lor, aceste procedee simplifică forma
necesară pentru naúterea unor obligaĠii, căci se stabileúte o corelaĠie perfectă între
elemente úi efecte, în sensul că de anumite elemente ale contractului sunt legate
anumite efecte juridice. FaĠă de relaĠia bine definită între elementele úi efectele
unor contracte, pe care, de altfel, codurile moderne le consacră, este ciudat să
constatăm că în viata contractuală actuală se practică un sistem descriptiv,
caracterizat prin enumerarea tuturor situaĠiilor care s-ar putea ivi úi prin precizarea
consecinĠelor lor, de parcă aceste situaĠii úi consecinĠe nu ar fi precizate úi
încadrate juridiceúte prin procedeele care formează sistemul contractual. Uneori se
constată că părĠile transcriu pur úi simplu textele codului civil. Asemenea practici
ajuridice, pot fi înlăturate numai prin întoarcerea la rigoarea gândirii úi practicii
juridice romane, care ne oferă toate instrumentele tehnice necesare pentru
transpunerea în forme corecte a operaĠiunilor juridice proprii economiei de
schimb.
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