CUVÂNT-ÎNAINTE

Lucrarea de faţă este urmarea cursurilor noastre de drepturi reale
publicate în ediţiile din anii 2000, 2003 şi 2005. De aceea, filiaţia ei în raport
cu acestea este vizibilă. Dar pentru a răspunde aspiraţiei sale de a se constitui
într-un tratat elementar, cercetările noastre au fost aprofundate şi amplificate,
fără însă ca acest demers să fie în detrimentul simplicităţii. Prin această
manieră de tratare am păstrat, credem, accesibilitatea manualelor de odinioară,
urmărind esenţialul; am evitat deci concepţia scrierilor juridice abundente care
aşează pe prim plan ca şi criteriu al autorităţii ştiinţifice criteriul cantitativ. De
aceea, lucrarea păstrează şi un accentuat caracter pedagogic. De altă parte, un
loc privilegiat în tratarea instituţiilor îl ocupă soluţiile jurisprudenţiale, inclusiv
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi raportarea la Proiectul
noului Cod civil. Ne-am străduit pe parcursul lucrării să facem mai mult decât
un comentariu al comentariilor, un comentariu al textelor.
Drepturile reale principale constituie o „ramură” fundamentală a dreptului civil, iar înţelegerea noţiunilor cu care operează este indispensabilă pentru studiul contractelor speciale, al obligaţiilor, succesiunilor, dreptului comercial şi chiar al dreptului familiei. Materia drepturilor reale este, fără îndoială,
complexă şi cu o arie largă de aplicare practică; ea este însă de o frumuseţe şi
fascinaţie aparte în peisajul dreptului.
Există mai multe moduri de abordare şi sistematizare a acestei materii.
Conform concepţiei tradiţionale, la care ne-am oprit, lucrarea tratează pe rând:
patrimoniul, consideraţii generale privind drepturile patrimoniale, bunurile şi
clasificarea lor, dreptul de proprietate, posesia, apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale, dezmembrămintele dreptului de proprietate,
modurile de dobândire a dreptului de proprietate şi publicitatea imobiliară.
Fără îndoială, este dificil să se prezinte în cadrul unui singur volum problematica drepturilor reale principale; de aceea, întreprinderea noastră poate
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este temerară. Cu toate acestea, lucrarea înfăţişează analiza şi sinteza regimului
juridic al bunurilor nu numai dintr-o perspectivă juridică, ci şi dintr-una
istorică, filozofică, sociologică şi uneori teologică. Am încercat astfel explicarea unor noţiuni şi în afara sferei dreptului, anume pentru a afla „misterul”
acestei relaţii subtile care există între om şi lucru.
În finalul acestor scurte preliminarii, o precizare se impune: această
lucrare nu ar fi existat fără tratatele clasice sau contemporane ale marilor civilişti şi, deopotrivă, ale profesorilor noştri faţă de care nutrim profunde sentimente de recunoştinţă şi admiraţie.

Sibiu, aprilie 2008

Ovidiu Ungureanu
Cornelia Munteanu
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