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Capitolul I 

Scurte considera ii privitoare la liberalit i, în general 
 

Sec iunea 1. Despre liberalit i 

§ 1. No iunea de liberalitate 
 

liber,

                                                            
Preface a Des liberalites, une Offre de loi
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§ 2. Clasificarea liberalit ilor 
 

 

  

                                                            

Droit civil. Successions
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§3. Caracterele juridice ale liberalit ilor 
 

actului juridic bilateral, fie a actului juridic unilateral. 

specii ale actelor 

patrimoniale. 

acte juridice de dispozi ie. 

 

Per a 

contrario

 acte juridice translative sau constitutive.
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cu titlu gratuit

acte juridice între vii acte juridice mortis 

causa

acte juridice intuitu 

personae cauzale,

prin intermediul unui 

reprezentant strict 

personal

actelor juridice subiective,

acte juridice 

compatibile cu modalit ile 
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acte juridice numite

acte juridice solemne

ad validitatem

Sec iunea 2. Condi ii generale de fond privind validitatea 

actului juridic liberal 
 

§1. Reguli privitoare la consim mânt 
 

consim mânt

                                                            
Drept civil. Partea general . Persoanele
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discern mântului, 

                                                            
Curs de drept civil. Partea general

Configura ii generale ale discern mântului în dreptul civil român

, op. cit.,
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Eroarea 

Dolul 

Violen a,  

                                                            
Drept civil. Obliga ii – în reglementarea Noului Cod civil, 

Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil

Les successions. Les liberalites
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§2. Reguli privind capacitatea  
 

 

                                                            

Reguli privind capacitatea în materia liberalit ilor

Justi ie i management în 

societatea modern ,

op. cit.,
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Per a contrario

                                                            

Succesiunea i 

partajul succesoral. Practic  judiciar  comentat  i adnotat ,
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