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de la impresa en 1547-1548 per Joan de Mey, intitulada Fori Regni Valentiae (d’ara endavant
«Fori»).
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Amb el present treball es pretén exposar breument la concepció dels Furs
de València i, així mateix, dels privilegis complementariàment concedits pels
reis sobre el contracte de compra-venda i, especialment, sobre la responsabilitat
per evicció del venedor. Se n’exclou el tractament que puga fer-ne el dret local
històric. Per altra banda, es tracta, fonamentalment, d’una anàlisi comparativa
entre els Furs de València i el dret romà, del qual aquells són principals deu-
tors.

1. LA COMPRA-VENDA I LA TRANSMISSIÓ DEL DOMINI 
EN ELS FURS DE VALENCIA. PRECEDENTS ROMANS 
DE LA COMPRA-VENDA FORAL

La recepció del dret romà, especialment el justinianeu, pel dret patrimonial
valencià fou intensa com ho demostra la regulació del contracte de compra-
venda continguda en els Furs de València. A banda de les diferències motiva-
des sobretot per la diversa realitat històrica, política, social i econòmica que
allunya el món antic romà i bizantí del medieval valencià, les semblances supe-
ren àmpliament les divergències. La característica més sobresortint pel que fa al
règim de la compra-venda si el posem en confront amb el dret castellà o comú,
es troba en la diversa manera de resoldre la complexa qüestió de la transmissió
del domini en general o en relació amb aquest contracte, que l’apropa als siste-
mes de transmissió basats en el «principi del consentiment» i no pas als que
segueixen la «teoria del títol i el mode» d’arrel clàssic. 

1.1 Caràcter consensual de la compra-venda. El consentiment 
com a element constitutiu del contracte

Els Furs, com a legislació amb una forta empremta romanística, concebé la
compra-venda com un contracte consensual: car en contrats sol lo consenti-
ment de les parts abasta2. La compra-venda es perfeia, doncs, pel consentiment
de ambdues parts contractants i generava des d’eixe precís moment sengles
obligacions, l’acompliment de les quals no podia dependre del lliure albir de
cap dels contractants3. El consentiment perfà la compra-venda en tot cas, fins i
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2 Fori 4, 18, 16.
3 Segons la versió llatina dels Fori Antiqui Valentiae (d’ara endavant «F») de DUALDE SERRANO,

C.S.I.C, Madrid-València 1950-1967: ita et in rebus immobilibus sicut mobilibus penitendi
licentiam denegamus (F. 71, 16). Fori 4, 18, 16: e axi ay tambe en coses mouents com no
mouêts denegam que nengu no pusca penedir de la venda, o de la compra que haura feyta. 



tot quan es tracta de una venda feta per escrit. En efecte, així resulta d’allò dis-
posat en Fori 4, 18, 16:

Si venda sera feyta dalcuna cosa entre alcunes persones, jassia ço que fer-
mança no sia dada, ne rebuda, o la carta de la compra, o de la venda no sia
feyta... car en contrats sol lo consentiment de les parts abasta.

Tanmateix, en dret justinianeu sembla que, com ha advertit la doctrina
romanística4, en cas de vendes documentades per raó de la importància de
l’objecte venut, l’acompliment de la forma n’hi era necessari per a la validesa,
l’escriptura era requerida ad sollemnitatem. En D. 18, 1, 2, 1 es diu que sense
preu no hi ha cap venta; mes no el lliurament del preu sinó l’acord perfà la
compra-venda realitzada sense escriptura5. Així doncs, a contrario sensu, en
les compra-vendes amb escriptura cal la formalització per perfer el contracte6.
Per tant, el dret foral segueix la solució clàssica i no pas la justinianea. 

El fonamental tret consensual apareix en el fur 71, 4, segons el qual, «des-
prés que el comprador i el venedor s’avinguessen sobre el preu de la cosa venu-
da, siga o no siga lliurada, o el preu no pagat, que la venda seguesca, sense que
puguen penedir-se’n ni l’un ni l’altre»7; i també en el fur 71, 16 quan disposa
que «... en els contractes hi ha prou amb el consentiment de les parts amb
l’única condició que siga provada mitjançant testimonis o altres proves legals
que aquella compra i aquella venda foren veritablement fetes...»8. 

El caràcter constitutiu del consentiment contractual imposarà naturalment
que qualsevol canvi, pel que fa a allò acordat, obtingut mitjançant por o coacció
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4 LEVY, Weströmisches Vulgarrecht, Weimar 1956, p. 208 i segs.; i ARANGIO RUIZ, La compra-
vendita in diritto romano, Napoli 1954, p. 98 i segs.

5 Sine pretio nulla venditio est: non autem pretii numeratio, sed conventio perficit sine scriptis
habitam emptionem.

6 L’expressió sine scriptis habitam de D. 18, 1, 2, 1 ha estada considerada per la doctrina des
d’antic com una palesa interpolació. Veg. Index Interpolationum 1, Weimar 1929, p. 307.

7 F. 71, 4: «postquam inter emptorem et venditorem erit conventum de precio rei vendite, licet res
sit tradita vel non, vel precium solutum vel non, venditio firma sit et quod non possit alter ex
contra habentibus penitere...». S’hi segueix la concepció consensual de l’«emptio-venditio»
d’avior romà reflectida en D. 18, 1, 1, 2 i 9 i també en les Institucions de Gai 3, 139. D’acord
amb el primer, «est autem emptio iuris gentium, et ideo consensu peragitur et inter absentes
contrahi potest et per nuntium et per litteras» (els fragments del «Corpus Iuris Civilis» han estat
presos de l’edició de MOMMSEN-KRÜGER, Berlin 1889). Segons Gai 3, 139, «emptio et venditio
contrahitur, cum pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit ac ne arra quidem
data fuerit. nam quod arrae nomine datur, argumentum est emptionis et venditionis contractae»
(fragment pres de l’edició de DOMINGO I ALTRES, Textos de Derecho romano, Pamplona 1998).

8 F. 71, 16: ... cum in contractibus solus sufficiat parcium consensus, dummodo per testes vel
alias legitimas probationes probetur....



infligides a qualsevol de les parts siga nul9. L’absència de consentiment, és a
dir, la compra-venda feta per aquells que tenen una relació de parentiu o proxi-
mitat amb el /propietari sense el coneixement d’aquest o contra la seua volun-
tat, és motiu de nul·litat radical del contracte10. A més a més, la força o coacció
com a mitjà per obtenir el consentiment contractual és més tost considerada, tot
seguint la tècnica jurídica romana de la restitutio in integrum, com a causa de
rescissió del contracte, encara que veritablement produesca una nul·litat ipso
iure del negoci. La violència o coacció com a causa de rescissió de la compra-
venda està prevista en el fur 73, 1 de conformitat amb allò disposat en C. 4, 44,
1, a. 22211: «si ton pare o algú, coaccionat per força, ven casa o altra cosa, la
venda no és pas ferma ni té cap valor».

1.2 Constitució del contracte de compra-venda: el preu

La legislació foral segueix fidelment el dret justinianeu i els glossadors
quant a la necessitat del preu com a element constitutiu del contracte de com-
pra-venda i tot mantenint la seua naturalesa pecuniària en oposició amb la per-
muta o barata, tot i que no n’hi haja una declaració explícita12. 

Quant al requisit de certitud del preu no hi ha cap disposició13. Hom pot
deduir emperò aquest requisit de varis furs: l’avinença sobre el preu exigida per
perfer el contracte a què hem al·ludit abans (F. 71, 4); l’obligació de pagament
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9 F. 71, 8: conmutatio per vim vel per metum extorta nullam obtineat firmitatem. Fori, 4, 18, 8:
tot cambi que sia feyt per força, o per paor que no valla.

10 F. 71, 29: mater tua vel maritus vel quilibet alius si fundum tuum, te invita vel ignorante, vendi-
derit vel aliter eum distraxerit, non valet vendictio, sed rem tuam ab emptore vel quolibet alio
detentore recuperare poteris, precio, quod tibi dedit, non oblato. Fori 4, 18, 30: si la mare tua o
el marit teu, o qualque altra persona lo teu camp sens ta sabiduria, o contra ta voluntat vene, o
en altra manera aliena no valla la venda, mas la tua cosa pusques cobrar daquell qui la haura
côprada, o de qualque altre qui la tenga. Si que no sies tengut de retre lo preu lo qual aqui
dona lo comprador.

11 Si pater tuus per vim coactus domum vendidit, ratum non habebitur, quod non bona fide gestum
est; malae fidei enim emtio irrita est.

12 El caràcter constitutiu del preu apareix en C. 4, 38, 9, a. 293-305: emti fides ac venditi sine quan-
titate nulla est. Justinià acollí el criteri de l’escola Proculeiana de no considerar com a compra-
venda aquella en què el preu no consistira en diners: D. 18, 1, 1, 1 i.f: sed verior est Nervae et
Proculi sententiae: nam ut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, sic aliud
est pretium, aliud merx: quod in permutatione discerni non potest, uter emptor, uter venditor sit.
Els glossadors de Bolonya també posaren l’accent en la pecuniarietat del preu, com ara Azzo en
sub. C. 4, 38: oportet autem ex parte emptoris conveniri precium in quantitate, non in specie,
puta in pecunia quae est in illi sacculo: tunc enim esset potius innominatus contractus.

13 A diferència del dret romà on apareix reiteradament aquest requisit, com ara, D. 18, 1, 7, 1 i Gai
3, 140. 



de la quantitat promesa com a preu (F. 71, 7) sense que càpia cap interpretació
sobre la quantia (F. 71, 27; i la declaració de la nul·litat de la venda per a què
no s’ha establit ni dit cap preu (F. 71, 21). Aquest darrer fur admet la possibili-
tat de deixar la determinació del preu a un tercer triat per tots dos contractants i
alhora exclou implícitament la possibilitat de deixar eixa determinació a l’arbi-
tri d’una de les parts14. Es tracta, doncs, de l’única possibilitat de preu no fixat
ab initio sinó determinable amb posterioritat que s’hi admet. Allò disposat en F.
71, 2115 fou pres gairebé literalment d’una constitució de Justinià de 530 (C. 4,
38, 15). D’acord amb aquesta disposició, si fos triat un tercer per a la fixació
del preu de venda aquesta serà vàlida, sempre que el preu fos fixat finalment
pel tercer, doncs, altrament, esdenvindria nul·la per mancança de preu.  

Finalment, l’exigència d’avior justinianeu d’un preu iustum és palesa,
atesa la regulació de la rescissió per lesió continguda en diversos furs de la
rúbrica 73, de què es tractarà més endavant.

1.3 L’objecte de la venda. Coses que poden ésser venudes. 
Pertinences de la cosa venuda

El segon element real per a la vàlida constitució del contracte de compra-
venda als Furs és la mercaderia (merx) o cosa que pot ésser objecte de la venda,
doncs nec emptio nec venditio sine re quae veneat potest intellegi16. Pel que fa al
cas, els Furs contenen una copiosa regulació, de la qual es desprén que els requi-
sits de la cosa venuda són l’existència17, l’alienitat18 i la licitud de l’objecte. Cal
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14 El precedent d’aquesta implícita prohibició es trobaria en D. 18, 1, 35, 1: illud constat imperfec-
tum esse negotium, cum emere volenti sic venditor dicit: ‘quanti velis, quanti aequum putaveris,
quanti aestimaveris, habebis emptum’.

15 Si quis rem ita ab aliquo comparavit ut res sibi vendita esset pro tanto precio quanto aliquis a
venditore et emptore nominatus extimaverit, scimus vendiccionem factam sub tali condicione
valere, ita ut, si quidem ipse, qui nominatus est ut precium diffiniat inter eos, difinierit certum
precium, vendicio suam habeat firmitatem et precium persolvatur et res emptori tradatur. § Sin
autem ille, qui debebit diffinire precium inter eos, noluerit vel non potuerit, morte seu quolibet
alio impedimento detentus, inter ipsos precium diffinire, statuimus huius venditionem nullam
esse, quasi nullo pretio constituto: quod et in locatione obtinere scimus.

16 D. 18, 1, 8 pr.
17 El requisit de l’existència també abraça la possibilitat de vendre coses futures: en Fori 4, 18, 28

es tracta de la venda de fruits futurs.
18 El requisit de l’alienitat significa que la compra de cosa que fos pròpia del comprador és nul·la i

no en sorgeix, per consegüent, per al comprador l’obligació de pagament del preu. Ara bé, el
pagament del preu a gratcient pel comprador porta a sobre una soluti retentio i el venedor pot
retenir allò pagat com a pagament ben fet. Disposa Fori 4, 18, 20 que si alcu la sua cosa saben,
o no saben comprara, e aço sia cert, que no sia tengut de pagar lo preu. En aquest fur enadeix
lo senyor rey ~q sil preu hauia pagat, quel puixa cobrar del venedor. 



remarcar que no hi ha cap prohibició de venda de cosa aliena, és a dir, que no fos
pròpia del venedor, llevat de les coses furtades. Per això, en concórrer el consen-
timent de les parts sobre preu i cosa, aquesta venda és perfectament vàlida i és el
darer fonament de la responsabilitat per evicció, tal com ho fou al dret romà.

Pel que fa al requisit de la licitud en els Furs, totes les coses no són pas
susceptibles de contracte de compra-venda. Cal distingir-hi les interdiccions
relatives i les absolutes de comprar o vendre certs béns. Les primeres són aque-
lles en virtut de les quals no es poden comprar o vendre per certes persones
certs tipus de béns sota pena de nul·litat del negoci. Les darreres es refereixen a
la impossibilitat per a tothom de comprar o vendre certs béns19. Es tractarà adés
de les interdiccions relatives, més interessants20, i que gaudeixen d’una àmplia
regulació. Aquestes prohibicions relatives són les següents:

a) Està vedat al tutor mentre ho fos comprar qualssevulla coses pertan-
yents al patrimoni pupil·lar. Aquesta prohibició s’estén a sa muller (F. 71, 2)21.
Aquesta disposició no rebé la solució romana, doncs s’oposa diametralment a
una constitució de Dioclecià i Maximià de 293-304, que expressament admet la
compra pel tutor de béns pertanyents al cabal pupil·lar22. La interdicció s’ha de
entendre estesa per analogia quant al curador, al procurador i a qualssevol altres
que administren béns o fets d’altri (F. 71, 9)23. La solució foral segueix més a
prop el tradicional esperit de sospita vers el tutor ja reflectit en la Llei de les XII
Taules que atorgava una acció pel doble contra els tutors que s’apropiaven dels
béns dels pupils24. 
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19 Pel que fa a la capacitat de comprar i vendre qualsevol podia celebrar vàlidament contracte de
compra-venda, fins i tot jueus i moros, sempre que es tinguessen 20 anys, tret dels casos en què
n’hi hagués prohibició expressa (Fori 2, 14, 4). Només hi havia certes restriccions quant als
clergues, cavallers i gestors del patrimoni reial de què tractarem en aquest epígraf.

20 Com a interdicció absoluta els Furs contenen tot seguint D. 18, 1, 51 la impossibilitat de vendre
o computar dins de l’extensió d’un predi les zones ripàries o platges contigües pel fet d’ésser de
domini públic i, així mateix, les carreteres i camins públics: Fori 4, 18, 11: los ribatges de la
mar quis tenrâ ab lo camp ~q sera venut no sien comptats en mesura, ne en côpte daquell camp
venut: car no son de negu: mas per dret natural deuen seruir a tots: axi com a carreres publi-
ques, o camins publichs. 

21 Cum ipse tutor nichil ex bonis pupulli mobilibus, que distrahi possunt, comparare palam ex
bona fide prohibetur, multo magis uxor eius hoc facere potest. Fori 4, 18, 2: com lo tudor negu-
nes coses mouents o no mouents dels bens del pubil de mentre ~q sera tudor no pusca côprar.
Atresi la muller daquell tudor res no pot comprar dels bens daquell pubill.

22 C. 4, 38, 5, a. 293-304: quum ipse tutor nihil ex bonis pupilli, quae distrahi possunt, comparare
palam et bona fide prohibetur, multo magis uxor eius hoc facere potest.

23 Tutor rem immobilien vel mobilem pupilli non potest emere; idemque porrigendum est ad simi-
lia, id est, ad curatores et procuratores et qui negocia aliena gerunt. Fori 4, 18, 9: tudor negu-
nes coses del pubil no pot comprar. Aquesta cosa matexa sia entesa de curador, e de procura-
dor, e daquells qui aministren alcunes coses, o feyts daltre.

24 Taula 8, 20b, segons l’edició de DOMINGO I ALTRES, op. cit.



25 Fori 4, 19, 30: lo pobil ne la pobila no poden alienar alcuna cosa sens auctoritat del tudor, e
perço si presten diners, o altra cosa sense auctoritat del tudor a alcu aquell qui pendra a~qll
prestet per raho daquell côtrat no es obligat: car aquell auer qui sera prestat no es feyt ne
passa en senyoria daquella quil pren. E perço los pobils poden demanar aquell hauer que hau-
ran prestat.

26 Fori 4, 19, 31: totes coses poden esser donades a pobil, o a pobila sens auctoritat de lur tudor.
27 Filius non vendat vel obliget ressuas, in quibus pater habeat usum fructum, sine consensu pat-

rris, nec pater sine consensu filii. Fori 4, 18, 3: lo fill no vena ni oblig negunes coses sues en les
quals lo pare haja vsufruyt, ço es violari sens consentiment del pare, nel pare sens consentiment
del fill.

28 Inter patrem et filium in potestate patris positum contrahi empcio non potest. Fori 4, 18, 23:
compra ne venda no pot esser feyta entre pare, e fill: lo ~ql fill sera en poder del pare.

29 Si maritus vendiderit vel alio modo obligaverit rem dotalem, non valeat alienatio vel obligatio,
nisi uxor eam sponte iuramento firmaverit; quod si fecerit, firma persistat sive valorem ha -
beat... Fori 4, 19, 1: si lo marit vendra, o en altra manera obligara la cosa dotal que no haja
valor. Si donchs la muller no ho jura, sens força ~q feyta no lin sia. E si axi ho jura haja valor.

30 D. 23, 5, 4 i C. 5, 23.

Tanmateix, sí hi fou adoptada la solució romana quant a la prohibició per
als pupils de no poder alienar cap cosa sense l’autorització del tutor (auctoritas
tutoris) tot mantenint la concepció romana de la institució tutelar i establint la
nul·litat dels negocis dels sotmesos a tutela sense la concurrència de l’auctori-
tatis interpositio25. Si per als negocis generadors d’obligacions cal l’autoritza-
ció, per rebre liberalitats o prendre part en negocis lucratius no cal cap auctori-
tas tutoris. S’hi segueix, doncs, pel que fa al cas ad pedem litterae la regulació
romana continguda en I. 2, 8, 226.

b) Prohibició al fill de vendre, sense consentiment de son pare, i al’inre-
vés, les coses de les quals aquest tingués l’usdefruit (F. 71, 3)27. Per a l’aliena-
ció de coses usufructuades cal, doncs, no sols el consentiment del nu propietari
sinó també el de l’usufructuari.    

c) Prohibició recíproca de comprar i de vendre entre pare i fill sotmés a la
pàtria potestat (F. 71, 22)28. La prohibició foral es més categòrica que la recolli-
da en el Digest (D. 18, 1, 2 pr), que n’exceptua el peculi castrense, és a dir, el
petit patrimoni de què podien gaudir i disposar els alieni iuris integrat per les
adquisicions fetes pel fill al llarg de la seua vida militar, de les quals podia fins
i tot disposar en testament.

d) Prohibició adreçada al marit de vendre béns dotals sense el consenti-
ment reforçat amb jurament de la muller (F. 72, 1)29. Es tracta d’una disposició
palesament protectora del dot i de la posició econòmica de la dona en el matri-
moni. Aquesta interdicció tindria els seus arrels en la lex Iulia de fundo dotali30

de l’època d’August. S’hi prohibia al marit l’alienació de predis dotals i esclaus
sense el consentiment de la dona. El fonament de la prohibició es troba en el
dret expectant de la dona sobre el dot que ha d’ésser restituït un cop dissolt el
matrimoni per divorci o mort d’un dels cònjuges.
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El mateix fonament té la prohibició per al marit de vendre els predis que
hagués rebut en concepte d’aixovar sense el consentiment de la muller (F. 72,
11)31. 

e) Prohibició de vendre la part que en condomini pertoca a altre copropie-
tari o soci sense el seu consentiment (F. 72, 2)32. La conseqüència seria la
nul·litat de la dita venda en la part corresponent al soci o comuner. En tot cas la
no oposició a l’acte d’alienació unilateral valida la venda, es considera consen-
timent tàcitament manifestat (F. 72, 4). 

f) Limitacions a la lliure disposició del patrimoni reial per tal de mantenir
la seua integritat. Es tracta d’un conjunt de auto-prohibicions establides per raó
d’utilitat i conservació del patrimoni de la real corona pels reis, des de Jaume I
fins Alfons III, el Magnànim, a fi de mantenir, doncs, la força patrimonial reial i
evitar la seua desintegració. En concret, no podia el rei vendre ni empenyorar
els seus castells, viles ni llocs de reialenc ans aquells, e aquelles sien, e roman-
guen ensemps ab les dites ciutats, e viles continue, et immediate incorporats,
affixes, annexes, e units a la dita real corona (Fori 4, 19, 32-33).

g) Les prohibicions de compra-venda i alienacions en general relacionades
amb l’església i el clergat foren objecte d’una especial atenció pels reis. El
nombre de furs dedicats en la rúbrica 4, 19 dels Furs (quales coses no deuen
esser alienades) és abundant i els canvis legislatius fets pels successius reis
posen en evidència la complexa relació de la corona amb el braç eclesiàstic
quant a la qüestió patrimonial i el tràfic de béns amb les entitats eclesiàstiques.
En general, hi són prohibides les alienacions a l’esglèsia tot i que s’hi admet la
commutació en diner d’allò donat o llegat (F. 72, 5). La prohibició s’estén als
negocis translatius entre clergues i persones eclesiàstiques (F. 72, 7). En Fori 4,
19, 6 s’estableix una prohibició genèrica d’alienació en favor d’entitats ecle-
siàstiques. En canvi d’això són declarades més endavant beneficiàries de diver-
sos tributs i càrregues:
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31 Aquesta prohibició relativa també té el seu origen en la lex Iulia de fundo dotali i fou inclosa en
les Institucions de Justinià (I. 2, 8, 1). Fori 4, 19, 28 disposa que lo camp que sera donat al
marit en exouar el marit nol pusque vendre ne alienar contra voluntat de sa muller: jatsia ço
que a ell sia donat per raho dexouar. Perço que la fragilitat de les fembres no torn ne sia gira-
da en dan, ne en pijorament de lurs coses. 

32 Non valet alienatio rei socialis sive communis nisi pro parte illius qui eam vendidit sine socii
voluntate. Fori 4, 19, 2: no val alienacio que sia feyta de cosa de companyia o, de cosa comuna
sens voluntat del companyo sino per la part daquell qui aquella cosa vene, o aliena. Aquesta
prohibició té origen en el dret romà clàssic, concretament, en un passatge de Gai dels seus
comentaris a l’edicte provincial: Gai. 10 ed. prov. D. 17, 2, 68 pr.: nemo ex sociis plus parte sua
potest alienare, etsi totorum bonorum socii sint. També de la norma continguda en C. 4, 52, 2
i.f., a. 293-305, es podria extreure la mateixa solució prohibitiva.



Establim p. tostemps ~q entre vius o en darrera voluntat no sia lexada ne
donada ne venuda ne empenyorada ne en altra manera alienada alcuna pos-
sessio, o heretat, o cases, o orts o lochs religioses, o a clergues.

Són un conjunt de mesures legislatives establides amb l’objectiu d’afavorir
la immobilitat del patrimoni seent. Per això, les limitacions a la lliure disposició
dels béns també afectaren inicialment l’estament nobiliari ja que s’hi vedava
que els ciutadans puguessen vendre o alienar cap immoble no sols a clergues o
persones religioses sinó també a cavallers i a l’inrevés, llevat dels casos de pri-
vilegis o indulgències singularment concedides pel monarca (Fori 4, 19, 8)33 o
que es tractàs d’actes dispositius fets en sufragi de l’anima (Fori 4, 19, 9). 

Tanmateix, la política reial quant al tràfic immobiliari canvià després. En
primer lloc, els reis Jaume I, el Conqueridor, Alfons I, el Liberal i Joan I, el
Caçador, en respectius furs atorgats ulteriorment, deslliuraren el tràfic dels
immobles quant als cavallers en permetre’ls-en els actes dispositius i, així
mateix, les adquisicions de béns de reialenc i de les viles (Fori 4, 19, 10-12)34. 

Posteriorment, es produí l’ampliació de la llibertat de vendre i comprar als
clergues en virtut de varis furs de Martí l’Humà al segle XIVé i el Trastàmara
Joan II, el Gran, al segle XVé. L’emperador Carles I confirmà les disposicions
dels precedents monarques tot seguint la mateixa política contrària a la immobi-
litat dels béns seents (Fori 4, 19, 13 i segs.). 

En relació amb les prohibicions absolutes de comprar i vendre, és a dir,
que afecten tothom, es troben, en primer lloc, la de les coses furtades sota pena
de restituir-les sense rebre’n el preu. Aquesta prohibició té uns precedents força
antics, caldria remuntar-la a la llei de les XII Taules i a la lex Atinia de usuca-
pione de 150 a.C35. La compra-venda de cosa furtada tot i que vàlida no seria
pas eficaç i la responsabilitat del venedor seria permanent sempre que el com-
prador no hagués actuat amb mala fe inicial. Aquesta prohibició no es troba

23

LA COMPRA-VENDA I LA RESPONSABILITAT PER EVICCIÓ EN EL FURS DE VALENCIA…

33 Los cauallers alcunes cases, orts, vinyes, possessions, o altres heretats, o lochs, o alqueries, o
castells, o fortalees, o viles, a clergues, o a persones religioses no venen, ne daltrament alienen:
nils ciutadans no venen ni daltra manera alienen alcunes de les dauant dites coses a cauallers,
o a clergues ne a persones religioses, nels clergues no venen ne daltrament alienen alcuna
daquestes coses damunt dites a cauallers ne a clergues ne a persones religioses, no contrastant
alcun priuilegi ne indulgencia per nos feyta.

34 Així, un privilegi de Jaume I permet el capítol de València de comprar béns pertanyents a l’esta-
ment dels Cavallers: priv. 67, Jaume I, fol. 19, recollit en l’Aureum opus regalium privilegiorum
civitatis et regni valentie, ed. d’ALANYA, València 1972 (facsímil de l’edició de 1515), p. 98.

35 La prohibició decemviral ens es coneguda gràcies al passatge 17, 7 de l’obra «les nits àtiques»
d’Aule Gel·li: legis veteris Atiniae verba sunt: quod subruptum erit, eius rei aeterna auctoritas esto.

36 Priv. 88, R. Jaume I, fol. 27, Aureum opus, p. 113-114.



continguda als Furs sinó en un privilegi de Jaume I36. Tampoc hom poden ven-
dre totes aquelles coses que són fora del comerç, com ara, les sagrades37, les de
deute38, ni els objectes litigiosos39, ni els blats en herba. La infracció de les
prohibicions absolutes comporta la nul·litat del contracte i, a més a més, greus
sancions com l’excomunicació.  

De vegades l’objecte de la compra-venda pot experimentar una ampliació
material o fins i tot una disminució. Es tracta dels supòsits en què són inclosos
en l’obligació de lliurament del venedor els fruits o certs increments de l’objec-
te pròpiament venut i que no foren esmentats en el moment de la prestació del
consentiment; o viceversa són detrets els perjudicis o decrements patits per la
cosa. D’acord amb la regla clàssica40, allò que després de la compra-venda, ara
acresca, adés peresca per a l’objecte venut, avantatge o perjudici, pertoca al
comprador. D’aquesta manera les pertinences o objectes integrats en el deure
de lliurament són els fruits pendents o els guanys o avantatges que hagués pro-
duït la cosa venuda des del moment de la perfecció del contracte tot i que enca-
ra romanga aquella en poder del venedor. Mentre no siguen percebuts són con-
siderats pertinences de la cosa venuda llevat que hi haja pacte en contra pel que
fa al cas41.

1.4 L’atribució del perill de la cosa venuda

La qüestió del perill en el contracte de compra-venda es refereix a l’atribu-
ció de les conseqüències de la pèrdua o deterioració de l’objecte venut en
l’espai de temps comprés entre el moment de la perfecció del contracte i el lliu-
rament de la cosa pel venedor42. El problema del perill o risc de la cosa venuda
és resolt en Fori 4, 18, 1343 de la següent manera:

Lo perill de la cosa venuda pertany, e es del comprador pus que la venda
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37 Fori 5, 6, 16.
38 Fori 8, 4, 8.
39 Fori 6, 8.
40 D. 18, 6, 7 pr. Aquesta regla fou confirmada per una constitució d’Alexandre Sever: C. 4, 48, 1.
41 F. 71, 14 i 26; Fori 4, 18, 14 i 27.
42 Sobre el problema del risc contractual veg. BETTI, «Periculum. Problema del rischio contrattuale

in diritto romano classico e giustinianeo», en Studi De Francisci 1, Milano 1956, p. 133 i segs.;
PROVERA, «Sul problema del rischio contrattuale nel diritto romano», en Studi Betti 3, Milano
1962, p. 693 i segs.; i MEYLAN, «Paul. D. 21, 2, 11 pr. et la question des risques dans le contrat
de vente», en RIDA 1949, p. 193 i segs.

43 El passatge 4, 18, 10 conté un desenvolupament de la mateixa regla de periculum est emptoris
per al cas particular de la venda de bèsties i serfs. 



sera feyta, en ans que la cosa sia liurada al comprador: si sens triga, o sens
colpa del venedor qui aquella cosa era apparellat de liurar sera perida. E
jatsiaço ~ql comprador no haja hauda la cosa es destret de pagar lo preu al
venedor.

D’acord amb el fragment transcrit, el perill de pèrdua o d’espatllament de
la cosa, un cop perfet el contracte, gravita sobre el comprador sempre que no hi
haja colpa ni triga del venedor en l’acompliment de la seua obligació de lliura-
ment. Es tracta, doncs, de la regla de periculum est emptoris, que apareix en les
Instituta de Justinià: I. 3, 23, 344 i inspira la regulació continguda en el títol 6 de
Digest 18. La conseqüència de l’atribució del risc de pèrdua o deterioració és
que, produït el dany o fins i tot la impossibilitat material de lliurar l’objecte de
la venda per desaparició del mateix, el comprador, malgrat això, haurà d’abonar
el preu convingut tret dels casos en què els danys hi esdevinguessen per dol o
negligència del venedor. 

1.5 La rescissió del contracte 

A banda de la força o intimidació, a què s’ha fet referència abans, els Furs
recullen com a causa de rescissió d’un contracte de compra-venda vàlidament
celebrat la anomenada en dret justinianeu laesio enormis, que hom pot definir
com el perjudici patit pel venedor d’una cosa en haver rebut del comprador un
preu per dessota la meitat del seu valor real. El remei hi consistia per al venedor
o en demanar la resolució del contracte amb la corresponent recíproca devolu-
ció de les prestacions o bé, tot mantenint la vigència del contracte, rebre la
diferència pecuniària, és a dir, allò que faltàs per al just preu. Doncs bé, la
mateixa solució fou adoptada pels Furs:

Fori 4, 20, 245: la donchs es entes ~q la cosa es venuda per menor preu: quât
la meytat del just preu no es pagada. E perço si alcu vene cosa per menys de
la meytat del just preu ~q valia dreturera cosa es que aquell qui haura venu-
da la cosa reta lo preu al côprador, e recobre la cosa: si donchs lo compra-
dor no li volra complir ço que li fallira del just preu.

Els requisits de la rescissió són: el pagament dolós d’un preu inferior a la
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44 Cum autem emptio et venditio contracta sit periculum rei venditae statim ad emptorem pertinet,
tametsi si adhuc ea res emptori tradita non sit. Itaque si homo mortuus sit, vel aliqua parte cor-
poris laesus fuerit, aut aedes totae aut aliqua ex parte incendio consumptae fuerint...

45 F. 73, 2.
46 Fori 4, 20, 3-5.



meitat del valor que tingués la cosa en el moment de la venda46; l’exercici de
l’acció de rescissió en el termini de tres anys a comptar des de la venda47; i
l’estimació del preu quanti ea res erit, d’acord amb el temps en què es va fer la
venda. Les diferències respecte del règim justinianeu, contingut en C. 4, 44, són
fonamentalment les següents: als Furs s’estén la rescissió per lesió a la venda
de qualsevol cosa, mentre que de la rescissió es parla al Codi de Justinià només
per al cas de venda d’heretats; i aquest darrer preveu més causes de rescissió:
ultra que la força o coacció i la lesió també s’hi regula la rescissió pel dol, pel
por o intimidació, i per la inexperiència negocial dels menors.

1.6 Tractament dels vicis redhibitoris

Els vicis ocults o redhibitoris són aquells defectes o malalties patides per
les coses o animals objecte de la venda de la existència dels quals un hom no es
pot assabentar a cop d’ull en el moment de la celebració del contracte. La prova
de l’existència d’aquests vicis pel comprador li permet de rescindir el contracte.
Aquesta concepció romana dels vicis redhibitoris és mantinguda pel dret foral
tot i que el seu règim representa una simplificació del romà.

De bell antuvi, tal com ho feia l’Edicte dels edils curuls48, emés amb la
finalitat d’atorgar accions per raó del vicis ocults en les vendes d’esclaus i ani-
mals als mercats públics, hi havia un deure de declaració de les malaties o vicis
patits i no pas manifests, sobretot quan es tractava de la venda d’animals, en
què més sovint es presenta aquest tipus de problema. Disposa sobre això Fori 4,
18, 17 que:

Aquells qui vendran caualcadures, o altres besties: diguen manifestament
quina malaltia, o quin vici haura la bestia, o la caualcadura que sera venuda.

En segon lloc, pel que fa al règim processal, els Furs49 només contenen un
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47 Fori 4, 20, 5.
48 Veg. D. 21, 1.
49 F. 71, 18 i Fori 4, 18, 18: tot hom qui vendra a altre casa cauall, o seruu, o biga mostran a

quell qui vendra al côprador la casa, o la biga: si depuys hi troba negun engan lo comprador
quel venedor no sia tengut ne en cauall, ne en seruu, ne en les coses apparexents. Mas si alcun
mal cubert haura en lo cauuall, o en altra bestia, o en lo seruu el venedor no ho haura dit al
comprador: sia tengut lo venedor de retre al côprador lo preu quen haura reebut, e desmenar
lo dan quen haura soffert, e quel venedor recobre lo cauuall, o la bestia, ol seruu que haura
venut. E aço que deman lo comprador dins de dos meses al venedor, e que prou lo comprador
al venedor que aquell mal cubert hauia la cosa comprada en poder del venedor sino que no lin
sia tengut lo venedor daqui dauant. Aquest fur adoba, e declara, e romança lo senyor Rey.



tipus d’acció per tal d’obtenir la rescissió de la venda, mentre que el dret romà
en va atorgar dues: una per a la rescissió pròpiament dita (actio redhibitòria)50 i
una altra adreçada a mantenir la vigència del contracte i a exigir una rebaixa del
preu equivalent a la pèrdua de valor de l’objecte a causa del vici patit (actio
quanti minoris)51. Els Furs només recullen, doncs, l’acció de rescissió anomena-
da «redhibitòria» tot mantenint el mateix termini romà d’exercici (dos mesos),
ampliant-ne però l’àmbit d’aplicació a totes les coses, incloses els immobles,
que el dret romà havia restringit als semovents, esclaus i animals. La conseqüèn-
cia de la rescissió és la recíproca devolució de la cosa venuda i del preu satisfet. 

1.7 La transmissió del domini

Una de les qüestions més complexes del dret romà ha estat des de sempre
la relativa a la transmissió del domini. S’hi tractava d’una institució amb perfils
borrosos i canviant al llarg de la seua evolució històrica i jurisprudencial.
Suprimides la mancipatio i l’in iure cessio, el dret justinianeu només reconegué
com a mode derivatiu de transmetre la propietat la traditio. Segons ARIAS

RAMOS52, la traditio és «el lliurament d’una cosa amb la intenció de transferir-
ne la propietat a aquell a qui es fa en virtut d’una justa causa». De conformitat
amb aquesta coneguda definició, la tradició estaria composta per tres elements:
el lliurament de la cosa; la intenció de les parts de transmetre i rebre respectiva-
ment el domini; i la anomenada justa causa (iusta causa traditionis), que seria
la relació o negoci subjacent que fonamenta la transmissió o justifica el fet del
lliurament. La interpretació d’aquest darrer element, atesa l’existència de frag-
ments jurisprudencials contradictoris53, ha estat des d’antic crux maxima de la
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50 La jurisprudència del segle Ir a.C permeté que la reclamació dels vicis redhibitoris pugués fer-se
valdre mitjançant la mateixa acció de compra o actio empti, que tenia l’avantatge de no tenir
uns terminis limitats per al seu exercici. Veg. C. 4, 58 i també D. 21, 1.

51 Amb aquesta acció hom reclamava una reducció del preu equivalent al menys valor de la cosa
venuda. El termini per al seu exercici era d’un any per obtenir-ne la reducció del preu i de sis
mesos quan el venedor havia refusat prestar la caució ad hoc. 

52 ARIAS RAMOS, Derecho romano 1, Madrid 1958, p. 241.
53 D. 12, 1, 18 pr (Ulp. 7 disput.) i D. 41, 1, 36 (Iul. 13 dig.).
54 La limitació d’aquest treball no permet d’introduir-nos-hi a fons. En resum, les posicions man-

tingudes han estat les tres següents: la iusta causa concebuda com el negoci subjacent que fona-
mentava el lliurament, la tradició és doncs un acte causal; la iusta causa concebuda com la
voluntat concordant de les parts en el fet de la transmissió, la tradició seria així un acte abstrac-
te. D’acord amb aquest plantejament, Savigny elaboraria els conceptes de traditio abstracta i
negoci real abstracte, que informarien la legislació alemanya. Finalment, la posició eclèctica,
d’acord amb la qual, hi havia veritablement diferents tipus de causes de la tradició segons els
diferents títols d’adquisició. Com a fonamental obra de referència veg. ÁLVAREZ SUÁREZ, El
problema de la causa en la tradición, Madrid 1945.



institució i ha donat peu a una gran discussió encara no exhaurida54. La cons-
trucció dogmàtica de les diverses concepcions al voltant de la traditio romana
fou veritablement obra dels expositors medievals. Ara bé, pel que fa al dret
clàssic, sens dubte, la traditio va tenir un sentit causal. Així ho demostren dos
coneguts passatges de les fonts: D. 41, 1, 3155 i C. 2, 3, 2056. Per a la transmissió
del domini per tradició calien un negoci o títol precedent i el lliurament de
l’objecte el domini del qual s’hi volia transmetre. Aquest significat causal que
tingué la traditio clàssica fou l’origen de la «teoria del títol i el mode» que fou
acollida, a través dels intèrprets i glossadors medievals, per algunes modernes
codificacions, particularment pel dret castellà: Las Siete Partidas d’Alfons X, el
Savi57, i el Codi civil de 188958. Tanmateix, l’espiritualització de la tradició o
lliurament que hi esdevingué en la darrera fase del dret clàssic i en el dret
postclàssic romà donà peu a la teoria de la transmissió merament consensual.
Encara sorgí a l’àmbit germànic una altra tesi que atribueix a l’acord o consen-
timent sobre la transmissió un tret real i independent del negoci causal subja-
cent: «acord real abstracte translatiu» (Einigung) al qual s’afegia, en el BGB o
Codi civil alemany59, i per tal de procurar l’eficàcia de l’acte, el lliurament de la
cosa o la inscripció en el Registre de la propietat (Eintragung) segons la natura-
lesa del bé.  

Els Furs de València, quant a la qüestió que ens ocupa, van fixar-se més
tost en el dret justinianeu que no pas en el clàssic i acolliren la teoria de la
transmissió purament consensual del domini, sense que calga, doncs, el lliura-
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55 Numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si venditio, aut alia iusta causa praecesserit
propter quam traditio sequeretur.

56 Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur. 
57 La llei 46, tít. 28 de la Partida 3a es pot considerar com un precedent quant al dret castellà de

l’acceptació de la teoria del títol i el mode: Apoderan unos omes a otros en sus cosas, vendien-
dogelas o dandogelas en dote o en otra manera, o cambiandolas o por alguna otra derecha
razón.

58 Els articles 609.2 i 1095 del Codi civil tot seguint la base 20a de la llei de Bases de 1888 han
estat els fonaments bàsics que recolzen la teoria del títol i el mode en el dret comú: art. 609.2:
La propiedad y demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten... por consecuencia
de ciertos contratos mediante la tradición; art. 1095: el acreedor tiene derecho a los frutos de
la cosa desde que nace la obligación de entregarla. Sin embargo, no adquirirà derecho real
sobre ella hasta que le haya sido entregada.

59 BGB § 873: (1) Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstücke, zur Belastung eines
Grundstücks mit einem Rechte sowie zur Übertragung oder Belastung eines solchen Rechtes ist
die Einigung des Berechtigten und des anderen Teiles über den Eintritt der Rechtsänderung und
die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein
anderes vorschreibt (per a la transmissió de la propietat d’un predi, per gravar un predi amb un
dret real i, així mateix, per a la transmissió o constitució de certs drets només cal, segons pres-
criu la llei, l’acord del beneficiari i de l’altra part sobre la producció de la modificació jurídica i
la inscripció de la dita modificació en el Registre de la Propietat).



ment de l’objecte per a l’eficàcia translativa del domini. Efectivament, com dis-
posa Fori 8, 8, 660, «si alguna cosa fos venuda o cedida o permutada a un hom,
o alienada per qualsevol justa raó, tan aviat com fos feta la venda o la cessió,
s’en obté la propietat per qui l’hagués comprada, o per qui fos cedida, canviada
o la tingués per qualsevol justa raó, tot i que no li’n siga veritablement lliurada,
perquè la possessió és guanyada tot seguit fora que un altre en prengués posses-
sió o no la tingués, puix que pel consentiment de les parts la possessió d’aquella
cosa és guanyada per aquell, malgrat que aquella cosa que és cedida o venuda
no siga pas lliurada realment de seguida». Així doncs, no cal el lliurament o
mode perquè es produesca l’adquisició de la cosa per aquell que la rep; hi ha
prou amb el consentiment translatiu de les parts. S’allunya així el dret foral
valencià de la solució d’arrel clàssic adoptada pel dret històric castellà i rebuda
pel dret comú i el Codi civil.

Si el lliurament de la cosa no és pas necessari per adquirir-ne la propietat,
l’altra qüestió relacionada amb la transmissió del domini, quant al cas concret
de la compra-venda, ho seria si el pagament del preu hi és requisit d’eficàcia de
l’adquisició de la cosa pel comprador o no ho és i és suficient amb el consenti-
ment mutu per guanyar-n’hi el domini. La qüestió no és pas diàfana respecte
del dret clàssic i existeix una encesa controvèrsia doctrinal sobre això i, particu-
larment, sobre allò disposat en I. 2, 1, 4161. Vorejant el problema pel que fa al
dret romà clàssic, el que sí és clar és que el dret postclàssic i per ventura el clàs-
sic tardà sí van exigir per a la transmissió del domini el pagament del preu tot
admetent la seua substitució per la presentació d’un fiador o l’atorgament al
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60 Fori 8, 8, 6: Si alguna cosa sera venuda, o donada, o scambiada a altre, o per qualque justa
raho alienada, de mantinent que la venda sera feyta, o la donacio la senyoria daquella cosa es
guanyada a aquell qui la cosa haura comprada, o aqui sera donada, o scambiada, o per qual-
que justa raho la haura: jatsia ço que la cosa corporalment a ell no sia lliurada. Car la posses-
sió es de mantinent a ell guanyada. Si donchs primerament altre no pendra aquella possessio, o
no la tendra car per lo consentiment que es feyt de les parts la possessio daquella cosa es guan-
yada a aquell, jatsia ço que de mantinent aquella cosa que es donada, o venuda no sia corpo-
ralment liurada. En aquest fur enadeix lo senyor rey que en les vendes ne els cambis que feyts
seran entre alcuns ~q guanye la senyoria lo comprador, o aquell qui fa lo cambi: mas no entre
en possessio tro ~q haje pagat lo preu al venedor, o al scambiador, o assegurat a sa voluntat.
Veg. també F. 112, 6.

61 I. 2, 1, 41: ...venditae vero et traditae non aliter emptori adquiruntur, quam si is venditori pre-
tium solverit vel alio modo ei satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato. quod cavetur
quidem etiam lege duodecim tabularum... (... les coses que es vengueren i lliuraren, sols esdeve-
nen propietat del comprador quan aquest paga el llur preu al venedor o de qualsevol altra mane-
ra el satisfà, donant-li, per exemple, quelcom en penyora o presentant algú que responga per ell.
La llei de les Dotze Taules ja diu açó...). Segons l’opinió dominant, el pagament del preu no era
exigit al dret clàssic per a la transmissió del domini i aquest requisit aparegué posteriorment.
Veg. per tots ARANGIO RUIZ, La compravendita in diritto romano, op. cit., p. 276 i segs.



comprador d’un crèdit pel venedor. Un fragment del llibre ad Q. Mucium de
Pomponi recollit al Digest declara que «allò que he venut sols esdevé d’aquell
que ho rep si ens ha pagat el preu o ens ha donat fiança, o fins i tot ens hem fiat
del comprador sense cap garantia»62. S’hi exigeix el pagament del preu tot i que
es tracta d’una exigència flexible, doncs s’hi admet la seua substitució per la
prestació d’una garantia de pagament, com ara, la presentació d’un fiador, la
novació d’un nou deutor o la dació de penyora com assenyala Gai en el frag-
ment 28 dels seus comentaris a l’edicte provincial63. Aquesta exigència
postclàssica i justinianea de pagament del preu o l’acte de garantia del seu
pagament serà també establida als Furs de València d’acord amb alló que dis-
posa el mateix fur 8, 8, 6 en la seua part final, atés que els mots «senyoria» i
«possessio» apareixen al llarg d’aquest passatge emprats com a sinònims: 

... guanye la senyoria lo comprador, o aquell qui fa lo cambi: mas no entre
en possessio tro ~q haje pagat lo preu al venedor, o al scambiador, o assegu-
rat a sa voluntad.

En conclusió, quant a la transmissió del domini regeix en els Furs el prin-
cipi del consentiment causal; hi ha prou amb el consentiment de les parts per
produir l’efecte translatiu manifestat amb ocasió d’un negoci considerat apte
per produir-lo, sense que calga, doncs, el lliurament de l’objecte. Pel que fa,
concretament, a la compra-venda, és condició d’eficàcia de la transmissió, tan-
mateix, el pagament del preu o la prestació d’una garantia d’eixe pagament. 

Tot suposant que el venedor o transmitent fos el vertader amo de la cosa,
la transmissió és derivativa d’acord amb els tradicionals aforismes romans con-
tinguts en el darrer títol del del llibre 50 del Digest relatiu a «les diverses regles
del dret antic», segons els quals, «ningú no pot transferir a un altre més dret que
el que ell en tingués»64; i «no dec ésser de millor condició que el meu transmi-
tent el dret del qual m’ha estat transmés»65. Amb la recepció d’aquestes regles
es consagra als Furs la norma molt arrelada romana de l’adquisició a vero
domino, en virtut de la qual sols hom pot vàlidament adquirir la propietat d’una
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62 D. 18, 1, 19. Pomp. 31 ad Q. Muc.
63 D. 18, 1, 53. Gai. 28 ed. prov. També el Codi de Justinià en una constitució de Dioclecià i

Maximià de 293-305 declara la ineficàcia de la venda sense pagament de preu encara que el
contracte no es considere nul per eixa raó.

64 D. 50, 17, 54. Ulp. 46 ed.: nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet; Fori
9, 16, 3: negun no pot mes de dret transportar, ne donar a altre en alguna cosa sino aytant
quant ell haja en aquella cosa.

65 D. 50, 17, 175, 1. Paul. 11 Plaut.: non debeor melioris condicionis esse, quam auctor meus, a
quo ius in me transit. Fori 9, 16, 4: alcuno deu esser de millor condicio quel seu auctor del qual
ell hac lo dret dalcuna cosa.



cosa d’aquell que en siga veritablement l’amo. Altrament, l’adquisició serà
claudicant i el transmitent estarà sotmés a un eventual sanejament per evicció.

2. SIGNIFICAT I FONAMENT DE LA RESPONSABILITAT 
PER EVICCIÓ EN DRET ROMA

Tractarem adés més detalladament de la responsabilitat per evicció amb
una referència prèvia al seu significat i fonament al dret romà. La importància
atorgada a la responsabilitat per evicció en les fonts jurídiques romanes, atesa
l’existència en elles d’un bon nombre de passatges dedicats a aquesta qüestió,
rau en el fet d’haver esdevingut la susdita responsabilitat encreument de moltes
institucions jurídiques del dret patrimonial i successori romà i de vertebrar les
institucions adients per a la transmissió d’una cosa o d’un dret. Hom pot definir
bàsicament la responsabilitat per evicció com el deure del venedor d’una cosa
d’altri de rescabalar el perjudici sofert pel comprador d’ella quan aquest n’es
privat en virtut d’una sentència emesa en un juí reivindicatori instat pel seu ver-
tader amo.

El fonament de la responsabilitat per evicció en dret romà es troba en
l’admissió de la validesa, com a negoci perfet, de la venda d’una cosa aliena, és
a dir, no pertanyent al venedor en propietat, tot i que eixa venda no siga pas efi-
caç, doncs l’eficàcia hi esdevé quan de debò es transmet derivativament el dret
sobre l’objecte66, car en dret romà el venedor és tan sols constret ut rem emptori
habere licere praestare, a transmetre mitjançant el lliurament l’anomenada
«pacífica possessió de la cosa venuda», és a dir, el tenir i mantenir erga omnes
la cosa comprada. Aquesta obligació del venedor, restreta a un fer i no pas con-
dicionada a un resultat, la transmissió del domini67, deixava sempre oberta la
possibilitat de venditiones rei alienae i, per tant, hi existia per al comprador un
risc permanent d’eventual pèrdua en judici (evictio) de la cosa comprada davant
d’un tercer que hi reeixira a provar un dret preferent sobre ella. 

La mera obligació del venedor, sorgida del contracte de compra-venda, de
lliurar la possessió de l’objecte (rem tradere) sense fer-ne necessàriament pro-
pietari al comprador produiria un greu desequilibri sinalagmàtic per al compra-
dor si no hi hagués cap recurs per garantir-li la possessió pacífica de la cosa
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66 Veg. Pomp. 5 ad Sab. D. 50, 17, 11; Paul. 11 ad Plautium. D. 50, 17, 175, 1; i Ulp. 46 ad ed. D.
50, 17, 54. 

67 L’obligació de rem habere licere praestare, de garantir la tinença fàctica i jurídica de la cosa
que pertoca al venedor, resulta dels següents fragments del Digest: 18, 1, 25, 1; 18, 1, 28; 18, 1,
35, 4; 19, 30, 1; y 19, 4, 1 pr.



comprada, és a dir, el sanejament per evicció. En la compensació d’aquest dese-
quilibri s’ha de cercar precisament el fonament de la responsabilitat per evicció
del venedor. Quan el venedor fretura de la qualitat de propietari d’allò que ven,
roman obligat envers el comprador per al cas eventual en què hi esdevinga
l’evicció de la cosa comprada. Un passatge d’Ulpià reflecteix amb claredat
l’obligatio evictionis nomine del venedor:

Ulp. 32 ed. D. 19, 1, 11, 2: et in primis ipsam rem praestare venditorem opor-
tet, id est tradere: quae res, si quidem dominus fuit venditor, facit et empto-
rem dominum, si non fuit, tantum evictionis nomine venditorem obligat.

En aquest passatge es mostren ensems l’obligació del venedor de rem tra-
dere i subsidiàriament d’ob evictionem se obligare i la condicio iuris de la qua-
litat de verus dominus del venedor per fer reeixir l’efecte translatiu del domini. 

El mot «evicció», derivat etimològicament del llatí evictio (venciment en judi-
ci), presenta en dret romà un significat ampli, comprensiu de les diferents institu-
cions que al llarg del temps tingueren la comuna característica de privació en judici
d’una cosa o d’un dret adquirits mitjançant un negoci apte naturalment i funcional
per a la transmissió dels mateixos. En un sentit més restret i ensems més recurrent,
«evicció» significa, tanmateix, la pèrdua en un judici reivindicatori d’una cosa com-
prada en virtut d’una sentència declarativa del dret de domini d’un tercer.  

La consideració de la responsabilitat per evicció com un dels naturalia
negotii68 del contracte de compra-venda romà, és a dir, com un efecte en derivat
però defugible per les parts mitjançant pacte ad hoc, fou el resultat d’un llarg
desenvolupament de la institució. Segons la dogmàtica tradicional, quatre han
estat les fases per les quals ha passat històricament la institució69: una primera
fase, tot i que molt dubtosa, representada per la anomenada inveteradament per
la doctrina romanística actio auctoritatis70, mena d’acció de rescabalament deri-
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68 L’expressió naturalia negotii d’origen peripatètic fou encunyada per la Glossa. Així, per Baldo
en els seus comentaris al Digest (nota 1 a D. 2, 14, 7, 7) ens diu que illa glossa appellantur
substantialia sine quibus contractus esse non potest. Illa appellantur naturalia quae contractu
inferuntur. Per tant, els elements naturals del contracte són aquells que s’infereixen del mateix
contracte sense ésser-ne constitutius.

69 Sobre l’evolució històrica de la responsabilitat per evicció veg. CALONGE, Evicción. Historia del
concepto y análisis de su contenido en el derecho clásico romano, Salamanca 1968. 

70 L’admissió de la pretesa actio auctoritatis recolza sobre l’atribució al mot auctoritas, que apa-
reix en els fonts més antigues del dret romà, d’un significat restret de «deure d’assistència pro-
cessal» a l’adquirent en cas de reivindicació de l’objecte lliurat per mancipació per un tercer
invocant un precedent dret dominical, i de l’existència d’un presumpte delicte d’inassistència
processal sancionat amb el doble del preu intervingut en el negoci «pel bronze i la balança».
Veg. com a representant més conspicu de la teoria tradicional de l’actio auctoritatis GIRARD,
«L’auctoritas et l’action auctoritatis», en Mélanges de Droit romain II, Paris 1923, p. 155 i



vada de la mancipatio contra el venedor-mancipans pel doble del preu satisfet
en el negoci lliural de què disposava el comprador-accipiens; després, en esde-
venir el preu un element no constitutiu del negoci translatiu de la mancipatio
amb la mancipació per només una moneda (mancipatio nummo uno)71 o sort de
venda fictícia feta sovint amb la intenció de transmetre gratuïtament una res
mancipi, hom va introduir la pràctica d’estipular72 la responsabilitat per al cas
d’evicció amb o sense garanties personals. Es tractava de promeses, fetes pel
venedor-transmitent i afegides a una mancipació, de garantir per al cas d’una
eventual evicció. La responsabilitat hi era exigida a través de les accions que
emanaven de tals promeses vinculants73.

Més endavant, en aparéixer la categoria jurídica dels contractes a la fi del
període republicà hi esdevé la generalització del règim de la responsabilitat per
evicció, fins llavors limitat a la transmissió per mancipatio. Mitjançant estipula-
cions afegides al contracte de compra-venda es podrà exigir el rescabalament pel
dany patit per la pèrdua de l’objecte comprat. El nou règim de les estipulacions
de garantia per l’evicció contrafà el resultat de la mancipació. Les estipulacions
més recurrents hi són la stipulatio habere licere, per la qual el venedor s’obliga-
va a mantenir el comprador en el gaudi pacífic de la cosa venuda, mentre aquest
acomplia el termini de la usucapió, i a respondre en cas de produir-s’en-hi
l’evicció74; i la stipulatio duplae75, estipulació penal pel doble del preu veritable-
ment satisfet en cas d’esvair-se el rem habere licere del comprador. El dret edili-
ci establí que el venedor podia ésser constret a dur a terme l’estipulació76.
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segs.; pel que fa a la teoria oposada a l’existència de l’«actio auctoritatis», veg. SARGENTI, «Per
una revisione della teoria dell’auctoritas come effetto della mancipatio», en Studi Betti 4,
Milano 1962, p. 17 i segs.

71 Sobre aquesta sort de mancipació amb un preu fictici veg. TOMULESCU, «La vente nummo uno
dans la loi agraire de l’an 111 av. J.C», en TR 42, 1974, p. 307 i segs.; així mateix, «Le funzioni
del nummus unus nella mancipatio», en RIDA 23, 1976, p. 223 i segs.

72 Les estipulacions adients foren les anomenades repromissio secundum mancipium, sense garan-
tia personal, i satisdatio secundum mancipium, amb aval personal. Veg. ANKUM, «Alla ricerca
della «repromissio» e della «satisdatio» secundum mancipium», en Atti dell’accademia roma-
nistica costantiniana. 4. Convegno internazionale, Perugia 1981, p. 741 i segs.

73 Un exemple de satisdatio secundum mancipium es troba a la anomenada formula baetica. Sobre
aquesta veg. D’ORS, Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid 1953, p. 431 i segs. 

74 La stipulatio habere licere tutelava l’adquirent de les anomenades res nec mancipi o coses no
susceptibles de mancipació i garantia l’interès, en termes pecuniaris quanti ea res erit, del com-
prador de mantenir la seua conservació i disponibilitat sobre l’objecte comprat. Sobre la stipula-
tio habere licere veg. MEYLAN, «La stipulation «habere licere», en TR 38, 1970, p. 67 i segs.

75 La stipulatio duplae fou emprada en les compra-vendes de coses més valuoses, les res mancipi,
la transmissió de les quals exigia l’acompliment de la forma mancipatòria. El contingut del res-
cabalament demanat era el doble del preu satisfet pel comprador. Sobre stipulationes duplae
veg. especialment CAMODECA, «Le emptiones con stipulatio duplae dell’archivio puteolano dei
Sulpicii», en LABEO 33, 1987, p. 167 i segs.

76 Ulp. 32 ed. D. 21, 2, 37, 2. 



La darrera fase de l’evolució de les garanties per al sanejament per evicció
està representada per l’acció de compra o actio empti77. La jurisprudència clàssi-
ca, sobretot des de Salvi Julià, considerà, atés l’ús reiterat de les estipulacions de
garantia i, així mateix, el principi de bona fe, la responsabilitat per evicció com
un element implícit en tota compra-venda, una exigència de la bona fe contrac-
tual, encara que les parts podien fins i tot excloure-la expressament quan celebra-
ven el contracte mitjançant l’adient pacte, pactum de non praestanda evictione. 

La mesura quantitativa de la responsabilitat per evicció consistirà en cas
d’esdevenir-hi l’evicció d’una res pretiosior, és a dir, una cosa amb una
importància patrimonial qualitativa, en un condemna al doble del preu. Ara bé,
en cas d’un objecte corrent, vigia per a l’estimació de la responsabilitat per
evicció el criteri de l’interès del comprador, l’id quod interest, allò que pecu-
niàriament representa per al comprador la conservació de la cosa. Hom repro-
duïa així el resultat de la fins ara vigent stipulatio habere licere. La diferència
és que no cal ara cap estipulació de garantia per tal d’exigir la responsabilitat
del venedor; aquesta sorgeix pel fet mateix de perfer el contracte.

Finalment, el règim establit per Justinià, en una constitució de 53178, quant
a l’estimació de la responsabilitat per evicció, serà el de l’id quod interest amb
el límit del doble del preu com a regla general i subsidiària, doncs, s’hi perme-
tia la fixació de la quantia del rescabalament en el doble del preu intervingut en
la compra-venda mitjançant la prestació d’una estipulació del doble.

Un cop exposat a grans trets el significat i fonament de la responsabilitat per
evicció en dret romà, cal analitzar adés fins a quin punt fou rebuda aquesta insti-
tució en el dret foral valencià i quines són les diferències entre el règim establit en
la compilació de Justinià del segle VIé i en els Furs de València del segle XIIIé. 

3. CONCEPTE I PRESSUPOSITS DE L’EVICCIÓ 

La rúbrica 5a del llibre 8é dels Furs amb què hem encapçalat aquest treball
conté una definició descriptiva d’eixa sort de fenòmen processal que és l’evic-
ció: de evictions ço es daquelles coses que altri haura guanyades per dret en
juhi. Els Furs mostren amb aquesta definició el concepte d’evicció estricte,
característic del dret romà, en què el venedor només garanteix l’habere licere
del comprador i s’hi exigeix que hi haja sentència condemnatòria en un judici
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77 Sobre actio empti veg. ANKUM, «Das Ziel der actio empti nach Eviktion», en Sodalitas A.
Guarino 7, 1984, p. 3215 i segs.

78 C. 7, 47, 1, a. 531.



en què hagués estat reconegut un dret d’altri preferent a l’obtingut pel compra-
dor. D’acord amb WACKE79, cal distingir entre «principi d’evicció estricte», que
seria el seguit pels Furs i «principi d’evicció mitigat», que fou el propi de la
Pandectística alemanya de la darreria del segle XIXé, segons el qual, també cal
parlar d’evicció quan la pèrdua de l’objecte hi esdevé no sols a la mercé d’una
sentència judicial sinó també per una reclamació extrajudicial o fins i tot pel
lliurament voluntari de l’objecte fet pel comprador al titular del dret preferent
com succeeix a Alemanya i als Països Baixos.

L’evicció pot ésser total o d’una part de l’objecte. Els Furs també regulen
l’evicció parcial80. Les regles són gairebé idèntiques a les expressades per D.
21, 2, 181. Si es tracta de l’evicció d’una part pro indiviso el criteri per a la
determinació del contingut pecuniari del rescabalament per evicció és pro
quantitate, atesa la quantia de la quota pro indiviso; en canvi d’això, quan es
tracta de l’evicció d’una porció de la cosa, el criteri seguit és pro bonitate, és a
dir, es té en compte la qualitat, la bondat o la utilitat d’eixa porció material o
espacial82.

Atés que el principi d’evicció estricte inspira els Furs, els pressupòsits per
parlar d’evicció hi són els següents: 

1r Negoci apte per a la transmissió del domini o d’un dret real sobre cosa
aliena. El cas paradigmàtic és el contracte de compra-venda, al qual es dedica
fonamentalment la regulació. No obstant això, pot ésser pressupòsit també
qualsevol negoci apte naturalment per transmetre la propietat o un altre dret
real sobre una cosa. Així, en Fori 8, 5, 483 es parla no sols de venda sinó també
de permuta: si alcu vendra, o scâbiara a altre alguna cosa sua... També cal
parlar d’evicció quan la cosa es perd després d’haver realitzat una donació,
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79 WACKE, «Los presupuestos de la responsabilidad por evicción en derecho romano y en derecho
comparado», en Estudios de derecho romano y moderno en cuatro idiomas, 1996, p. 325 i segs.

80 Fori 8, 5, 20; F. 109, 12.
81 D. 21, 2, 1: sive tota res evincatur sive pars , habet regressum emptor in venditorem. sed cum

pars evincatur, si quidem pro indiviso evincatur, regressum habet pro quantitate evictae partis:
quod si certus locus sit evictus, non pro indiviso portio fundi, pro bonitate loci erit regressus.
quid enim, si quod fuit in agro pretiosissimum, hoc evictum est, aut quod fuit in agro vilissi-
mum? aestimabitur loci qualitas , et sic erit regressus.

82 Altres supòsits especials d’evicció són l’evicció del dot o d’un objecte dotal (Fori 8, 5, 24 i F.
109, 16). La solució romana per al cas d’evicció de béns dotals és l’atribució de legitimació
activa per a l’exercici de l’acció per causa d’evicció al marit si el dot fos estimat, i, si fos inesti-
mat, pertoca la legitimació a la dona o, si escau, als seus hereus (D. 21, 2, 22, 1 i D. 21, 2, 23),
tanmateix, no hi és clara l’atribució de la legitimació passiva, la qual cosa resol amb claredat la
legislació foral en fer al pare de la dona responsable per al cas d’evictio dotis envers el gendre, i
a la mateixa dona envers el marit si aquesta fos qui li donàs l’objecte dotal. 

83 F. 109, 4.



segons Fori 8, 5, 2984. Per això, es pot afirmar que l’evicció es una institució
que vertebra tots els negocis que impliquen la transmissió d’un dret.

2n Mancança de capacitat en el transmitent o venedor per transmetre el
dret sobre l’objecte del negoci. El cas paradigmàtic seria la venditio rei alienae:
si alcu vene alcuna cosa a altre en ~q no hauia dret... (Fori 8, 5, 28).

3r Lliurament de l’objecte a l’adquirent. La pèrdua de possesió de l’objec-
te és implícita en la pròpia definició d’evicció i aquesta en pressuposa el lliura-
ment o la posada a disposició. Des del precís moment del lliurament l’obligació
de lliurar muda en l’obligació de respondre en cas d’evicció. 

4t Plet en què intervinguen com a parts processals el comprador i un ter-
cer. No cal que es tracte d’un judici reivindicatori; pot tractar-se de qualsevol
judici iniciat mitjançant una acció adreçada a reclamar altre dret sobre l’objecte
litigiós, doncs els Furs al capdavall parlen pertot de reclamar un dret sobre una
cosa (hauer dret en la cosa) que no pas la propietat exclusivament.   

5é Venciment en judici de l’adquirent o comprador en virtut de sentència i
consegüent desapoderament processal de l’objecte adquirit (ablatio rei auctori-
tate iudicis). La pèrdua de l’objecte s’ha d’entendre en un sentit jurídic com la
cessació de la disponibilitat de la cosa causada directament pel mateix venci-
ment en judici determinat per la sentència condemnatòria, propter ipsam evic-
tionem. 

L’obligació de sanejament per evicció del venedor o transmitent suposa,
per una banda, un deure d’assistència processal al comprador en el juí reivindi-
catori iniciat contra aquest pel tercer que addueix un dret preferent sovint de
domini: lo venedor deu defendre en dret lo comprador en poder daquell jutge
dauant lo qual al côprador es feyta demanda daquella cosa que hauie côprada
(Fori 8, 5, 5)85. Aquest deure d’assistència consisteix en comparéixer-hi i defen-
sar el posseïdor contra la pretensió del reivindicador. D’altra banda, la pèrdua
del litigi hi esdevinguda perquè el venedor o fiador d’evicció no hi hagen reei-
xit a fer valdre un dret preferent al del tercer reivindicador i, així mateix, la
incompareixença del defensor del comprador-posseïdor i ulterior pèrdua del
plet per a aquest desencadenen la possibilitat d’exigir la responsabilitat per
evicció o rescabalament patit pel comprador per la pèrdua de l’objecte o dret
litigiós mitjançant l’exercici d’una acció adreçada a aquest fi, en cas que el res-
ponsable no volgués acomplir voluntàriament86. Per tant, el deure d’assistència
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84 Fem fur nou que si alcu donara alcuna cosa a altre per alcuna raho que aquell donador li sia
têgut de evictio: si donchs aquell qui la cosa reebra no sabia que aquella cosa no deje esser del
donador, o no la pogues donar. Veg. F. 109, 21.

85 F. 109, 5.
86 Fori 8, 5, 5 i F. 109, 5.



processal i, si escau, el deure de rescabalament, constitueixen tot plegat l’obli-
gació complexa de sanejament per evicció.  

4. CONCEPTE I PRESSUPOSITS DE LA RESPONSABILITAT 
PER EVICCIÓ

Si l’evicció hom pot definir, d’acord amb la concepció dels Furs, com la
pèrdua per l’adquirent, en un negoci apte naturalment per a la transmissió d’un
dret de propietat o d’un dret sobre cosa aliena, de la possessió d’eixa cosa o, si
escau, de la quasi-possessió d’eixe dret, en virtut d’una sentència emesa en un
juí vindicatori incoat per un tercer amb un dret preferent al del transmitent o
venedor sobre eixa cosa, la responsabilitat per evicció hi és l’obligació de sane-
jament que ha d’endurar el venedor o transmitent quan es produeix per a l’adqui-
rent o comprador l’evicció o pèrdua en judici de l’objecte o del dret en virtut
d’aquella sentència. La garantia d’evicció o fermança de saluetat apareix conce-
buda com un efecte automàtic de la venda o negoci translatiu. Es pot exigir fins i
tot encara que no hi haja cap pacte o promesa estipulatòria sobre això. Seria un
dels naturalia negotii tot seguint la darrera fase del desenvolupament del saneja-
ment per evicció de què es parlà supra. Aquesta concepció del sanejament per
evicció apareix en Fori 8, 5, 187 quan disposa que si alcu vêdra alcuna cosa a
altre jatsia ço que aquell qui vene la cosa no promes specialment al comprador
que si aquella cosa que ell li venie li fos euençuda, ço es tolta per dret: que ell li
fos tengut daquella cosa, gens per aço no roman quel venedor no sia tengut, e
quel comprador no haje demanda contral venedor per raho da~qlla cosa88.

La responsabilitat per evicció del venedor té un àmbit d’aplicació quant a
l’objecte litigiós més ampli als Furs que al dret romà. La cosa objecte d’evicció
no hi és sols l’objecte estrictament venut sinó també els increments o fruits que
la cosa potencialment pugués produir-ne fins llavors. Així ho demostra la previ-
sió de Fori 8, 5, 1889, que contràriament a allò disposat en un passatge de Pau
contingut en D. 21, 2, 42, declara que el fill de la serva encinta també quedaria
inclós en la reivindicació si es produís l’esdeveniment de l’evicció. La solució
romana és tècnicament més rigorosa perquè com diu Pau «el fill no pot ésser
reclamat puix que no fou venut».
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87 F. 109, 1 i també apareix en Fori 8, 5, 4 i F. 109, 4. Veg. també C. 8, 44, 6.
88 Aquest fur té com a precedent C. 8, 44, 6, a. 222: non dubitatur, etsi specialiter venditor evictio-

nem non promiserit, re evicta ex empto competere actionem.
89 Si algu vêdra alguna serua prenyada: aytambe lo venedor sia tengut de euictio, e de saluar

contra tot creedor la mare com fill, e el fill com la mare. Aquest fur splana, e romança lo sen-
yor Rey. Veg. F. 109, 10.



Per tal que el venedor siga responsable per evicció han de concórrer un
conjunt de requisits que d’acord amb la legislació foral són els següents:

1r Pel que fa a la sentència dictada en el judici vindicatori, cal que haja
estat emesa conforme a dret. Com diu D. 21, 2, 51 pr., non iniuria iudicantis
sed iuris ratione.

2n La pèrdua de la disponibilitat de la cosa ho ha d’ésser a causa de la
mateixa sentència d’evicció. Els Furs no contenen cap referència a que la pèr-
dua puga ésser motivada per un laude arbitral. El dret romà sí exclou expressa-
ment la responsabilitat quan l’evicció és causada per resolució arbitral90. 

3r El venedor ha de tenir capacitat per vendre o transmetre l’objecte o
dret91.

4t Pagament del preu o assegurança d’eixe pagament pel comprador. A fi
que puga el comprador-posseïdor reclamar d’evicció al venedor cal que aquell
ja hagués pagat el preu de compra. Altrament, les conseqüències del judici rei-
vindicatori serien patides directament pel venedor puix que no podria reclamar
el preu al comprador92.

5é Bona fe del comprador. Cal que el comprador no compre la cosa a dret-
cient de no pertànyer al venedor en propietat. Altrament, aquest quedaria allibe-
rat de tota responsabilitat i el comprador enduraria tot sol el perill d’evicció. Al
cas de mala fe inicial del comprador s’equipara el supòsit de reconéixer sota
jurament davant del reivindicador que sabia que l’objecte adquirit no pertanyia
al venedor93. 

6é El comprador o adquirent ha de notificar el plet iniciat per un tercer al
venedor o transmitent: car baste al comprador que ho face saber al venedor94.
El requisit de la denuntiatio litis s’ha de fer al transmitent o venedor o al seu
hereu95. En cas de fiador garant contra l’evicció hi ha prou amb la notificació
al venedor per tal que aquell romanga obligat a intervenir en el procés i recol-
zar la posició jurídica de l’adquirent o comprador96. Tot seguint D. 21, 2, 29, 2
la notificació es pot fer en qualsevol moment sempre que no es faça massa
prop del moment de la seua emissió, pot ferlo côprador al venedor aquesta
denunciacio tro a la sentencia diffinitiua: de mêtre empero que no sia massa
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90 D. 21, 2, 56, 1.
91 Pressupòsit que pot deduir-se malgrat els Furs no contenen cap disposició pel que fa al cas. En

dret romà sí és exclosa expressament la responsabilitat per evicció quan es tracta, per exemple,
de la venda feta per un foll o furiosus (D. 41, 4, 2, 16).

92 Fori 8, 5, 7 i F. 109, 7.
93 Fori 8, 5, 25; F. 109, 17.
94 Fori 8, 5, 2. Veg. també F. 109, 2 i C. 8, 44, 7.
95 Fori 8, 5, 3. Veg. també C. 8, 44, 8 a. 222.
96 Fori 8, 5, 2.



prop de la sentencia, ço es a saber can sera renûciat, e côclus en lo pleyt97. No
obstant això, per fur del rei Martí de 140398 fou establit que la intimació al
venedor o als garants havia d’ésser feta en un termini de deu dies a comptar
des de la sentència amb l’objectiu de tolre multitud de pleyts. Altrament, per-
deria la possibilitat d’interposar la demanda de regrés i requerir després mana-
ment executiu.

7é Concessió pel Dret d’acció per exigir el sanejament per a l’esdeveni-
ment de l’evicció.

5. CONTINGUT PECUNIARI DE LA RESPONSABILITAT 
PER EVICCIÓ

D’acord amb Fori 8, 5, 19, en cas d’evicció el comprador podrà reclamar
del venedor no sols el preu que rebé el venedor sinó també el preu que tenia la
cosa quan hi esdevingué l’evicció. El perill d’augment o disminució d’aquest
quant al preu de compra pertoca al comprador. Es tracta d’una solució de fixació
a priori de l’id quod interest del comprador, és a dir de determinació quantitati-
va de l’interès del comprador en el manteniment de la cosa o dret adquirit. Així
doncs, no s’hi segueix rigorosament el criteri propi del més desenvolupat dret
romà d’evicció de l’actio empti, ja que si qualitativament sí seria el mateix:
l’interès del comprador en mantenir l’objecte; quantitativament, la indetermina-
ció pròpia de l’actio empti és substituïda als Furs per un major grau de determi-
nació pecuniària, doncs s’hi pot reclamar el preu realment pagat més el preu
quanti ea res est, en el moment de la sentència d’evicció, adés igual, adés incre-
mentat o disminuït respecte de l’efectivament satisfet. Per tant, s’adopta als Furs
una solució intermèdia entre l’exigència del duple, pròpia del sistema de l’acció
emanada d’una estipulació pel doble (stipulatio duplae), i el sistema de reclama-
ció d’allò que per al comprador representa la pèrdua de la cosa (actio empti).

En cas d’haver-hi més d’un subjecte obligat per causa d’evicció la respon-
sabilitat de tots ells es solidària i hauran de nomenar un procurador o represen-
tat perquè actue en nom de tots (Fori 8, 5, 21)99. El fur 8, 5, 27100 contempla el
cas concret del consorci hereditari. En cas de venda de béns pertanyents al
cabal hereditari per un dels hereus amb l’aquiescència dels altres, n’hi esdevin-
guda l’evicció, tots responen solidàriament. El pressupòsit d’aquesta responsa-
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97 Fori 8, 5, 30; F. 109, 22.
98 Fori 8, 5, 31.
99 F. 109, 14.
100 Veg. F. 109, 19 i també D. 21, 2, 12.



bilitat solidària és la prestació del consentiment dels cohereus, ara abans de la
compra-venda, ara ex post. A falta del consentiment únicament seria legitimat
passiu l’hereu-venedor.

6. SUPOSITS D’EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT 
PER EVICCIÓ

Es tracta de supòsits en què per diversos motius, produïda l’evicció, això
no obstant, ni el venedor ni, si escau, el fiador no en són pas responsables, que-
den alliberats de tota responsabilitat quant a l’evicció.

La responsabilitat per evicció s’extingeix per motius subjectius o fets pro-
pis del comprador o venedor i per motius objectius o independents de l’actuació
d’ambdós subjectes. 

Quant a l’extinció provocada pel comprador els supòsits contemplats als
Furs són, abans de tot, el fet de no haver fet la denuntiatio evictionis al venedor
com s’ha dit adés; la incompareixença al judici reivindicatori o el desistiment
del plet101; el jurament prestat davant del tercer reivindicant de conéixer l’alieni-
tat de la cosa comprada102.

S’exclou una responsabilitat per evicció implícita pel que fa al venedor
quan aquest ven en nom d’altri, com ara el tutor o el procurador que ven béns
del pupil o representat. Cal per obligar-los que hagen prestat una estipulació de
garantia103. També queda exclosa la responsabilitat del venedor quan aquest fos
un creditor pignoratiu i vengués iure pignoris i tret del cas en què s’hi hagués
compromés expressament a respondre’n.

Pel que fa a les causes que no depenen de l’actitud o comportament de les
parts, es troben, en primer lloc, les causes d’exclusió derivades de certes cir-
cumstàncies concomitants a la sentència causant de l’evicció. Així, la responsa-
bilitat del venedor és exclosa quan el jutge ha emés una sentència injusta a grat-
cient104; o quan l’evicció hi esdevé per error o ignorància del jutge105. S’entén
que el venedor no ha de patir les conseqüències de la venalitat o imperícia del
jutge. La doctrina reflectida en aquestes disposicions coincideix plenament amb
allò declarat per D. 21, 2, 51 pr. 
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101 Fori 8, 5, 3: e sil côprador a qui era demanada a~qlla cosa no volch côparer en pleyt ne en
juhi... lo côprador no ha retorn ne demanda côtra a~qll qui li hauie venuda la cosa: ne contra la
fermâça ~q li hauie donada a~qlla cosa.

102 Fori 8, 5, 25; F. 109, 17.
103 Fori 8, 5, 4 i F. 109, 4.
104 Fori 8, 5, 3: si... a tort lo jutge lo condemna, lo côprador no ha retorn ne demanda côtra a~qll

qui li hauie venuda la cosa: ne contra la fermâça ~q li hauie donada a~qlla cosa.
105 Fori 8, 5, 32; F. 109, 23.



En segon lloc, l’eventual responsabilitat per evicció dels venedors s’extin-
geix quan el comprador aconsegueix el domini pel transcurs dels terminis de la
usucapió. Cal remarcar que els Furs semblaven establir com a gran novetat res-
pecte del dret justinianeu el següent: la reducció del termini per exercir la
demanda contra el venedor per raó de l’evicció patida a 30 dies. No semblava
tractar-se pas d’una mena d’usucapió de curtíssima durada, doncs el comprador
no adquiria pel transcurs dels 30 dies la propietat de l’objecte venut, sinó que
en acomplir-se eixe termini no s’atorgava cap acció (denegatio actionis) al
comprador si hagués estat víctima de l’evicció. Es tractaria d’una mesura que
beneficiava notòriament els venedors i ensems feia més flexible el tràfic jurídic
tant dels béns movents com dels seents:

Fori 8, 5, 22: aquell qui vene la cosa daltruy no es tengut al comprador
de euictio si el côprador haura tenguda, e possehida aquella cosa per
trenta dies.

Ara bé, aquest fur de Jaume I sembla que va contenir una errada quant
al termini de 30 dies doncs un fur posterior d’Alfons III, el Magnànim, de
1428 donat a Morvedre el revocà i substituí el termini de 30 dies pel de 30
anys. Així, en el fur 8, 5, 23 es diu que el fur anterior deja dir per trenta
anys. Sembla, doncs, més tost que es tractàs d’una errada allò disposat en el
fur 8, 5, 22 i que, veritablement, es referira a la usucapió de l’objecte com-
prat pel comprador com a motiu d’extinció de la responsabilitat per evicció
del venedor.

La regulació que fan els Furs de les causes objectives d’extinció de la res-
ponsabilitat per evicció es menys exhaustiva que la romana, doncs no s’hi
conté, per exemple, l’extinció pel fet de perir la cosa venuda antequam evinca-
tur106; ni a causa de la modificació de la naturalesa de la cosa venuda107; tampoc
el cas d’usucapió que nos fos consumada per negligència del comprador108; o,
també, el cas d’exercir contumaçment una acció inadecuada per a la reclamació
de la possessió perduda malgrat l’advertència del venedor109.
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106 Sí contenen normes sobre això el Codi i el Digest: C. 8, 44, 26 i D. 21, 2, 21 pr.
107 D. 21, 2, 57, 1 preveu el cas en què el comprador consent la inhumació del cadàver del venedor

en el predi comprat, de manera que eixe terreny esdevé res religiosa i se’n perd la propietat.
108 D. 21, 2, 56, 3.
109 D. 21, 2, 66 pr.



7. CONCLUSIONS

La característica més sobresortint del règim foral valencià del contracte de
compra-venda és la concepció de la transmissió del domini que s’hi segueix. En
efecte, hi regeix el principi del consentiment causal, de manera que no cal el
lliurament de l’objecte venut perquè en els supòsits de transmissió no patolò-
gics es produesca l’efecte adquisitiu del domini per al comprador. Tanmateix, sí
és necessari el requisit justinianeu del pagament del preu. Aquesta concepció,
que allunya el dret foral valencià del dret comú, seguidor com és ben conegut
de la anomenada «teoria del títol i el mode», és extensible a tot tipus de negoci
que siga naturalment apte per a la transmissió del domini.

En segon lloc, són trets característics del contracte de compra-venda foral
la perfecció del mateix pel consentiment de les parts lliurement prestat; la natu-
ralesa constitutiva del preu, que ha d’ésser cert i just; l’atribució del perill de la
cosa venuda al comprador d’acord amb el dret romà; els requisits d’existència,
alienitat i licitud de l’objecte, amb una gran casuística d’interdiccions motivada
per les circumstàncies socials, polítiques i econòmiques del moment històric.
Singularment hi destaquen, atés el bon nombre de furs que se’n ocupen, les
auto-prohibicions d’alienació del patrimoni seent reial. Davant de la regulació
d’aquestes interdiccions cal adonar-se d’una tendència vers el deslliurament del
tràfic immobiliari i una progressiva ampliació de la llibertat de disposar i ven-
dre que culmina en les disposicions de Carles I contràries a la immobilitat del
patrimoni seent; i, finalment, la regulació de la laesio enormis, com a principal
causa de rescissió del contracte, i l’atorgament d’una única acció, la redhibitò-
ria, per combatre els vicis ocults tot reduint així el règim de doble acció tradi-
cionalment característic del dret romà edilici.

En tercer lloc, pel que fa a la responsabilitat per evicció, s’hi admeten com
a punt de partença els fonaments romans de la institució i, d’acord amb la
darrera fase del seu desenvolupament es configura aquesta responsabilitat com
un dels naturalia negotii del contracte de compra-venda. S’hi segueix una con-
cepció estricta del principi d’evicció i, així, la sentència judicial d’evicció és
necessària per a parlar-ne. L’obligació del venedor és concebuda com un deure
d’assistència processal més, si escau, un deure de rescabalament.

Finalment, quant a les difèrencies més importants respecte del règim romà
de la responsabilitat per evicció, presenten els Furs un àmbit d’aplicació més
ampli pel que fa a l’objecte litigiós puix que s’hi inclouen els increments o
fruits que aquell pugués produir-ne; s’hi imposa un termini, des d’un fur de
1403, per a la notificació pel comprador al venedor de la incoació del judici rei-
vindicatori; la regulació de les causes d’extinció de la responsabilitat per evic-
ció és molt menys exhaustiva als Furs; i, sobretot, quant al contingut pecuniari
de la responsabilitat per evicció s’hi estableix un règim de determinació quanti-
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tativa de l’id quod interest del comprador que no coincideix pas amb cap dels
règims que vigiren successivament en dret romà. La quantia pecuniària exigible
al venedor per evicció equival al resultat de afegir al preu realment pagat pel
comprador el preu que hagués tingut l’objecte litigiós al moment d’emetre’s la
sentència causant de l’evicció. No es tracta, doncs, ni del règim de la stipulatio
duplae ni de l’actio empti.
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