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139, 495, 

Săraci 171, 

Posesiune echivocă 100, 
107192, 

Posesiune neregulată 180. 

Femee măritată 9. 
Formula „bun şi aprobat“ 

79. 
Fraudă 02, 89, 95. 
Gir 147, 145, 19. 
Imobile 137. 
Imprumut 605, 
Incapa itate, a se vetcă 
cuvântul: „Capacitate“, 

Încetare din viaţă 17, 115, 
123, 162—108. 

Incompetenţa 6. Sarcine 23, 2309, 152, 
lauiviziuune 135, Scrisori de schimb 147, 
Indosare 137, 148, 14, 148, 140, 
Ivexistenţi, a se vedeă | Seducţiune 56, Si. 

cuvintele: „Nulitate ab- | Servitori 44, 169. 
solută“, Simulaţie, a se vedeă cu- 

Inregistrare 2, virtele: „Dvaaţiune de: 
Interes 10, 67. phizată“. 
Interpretare 23, 94, î23, Sylemnitate, a se vedcă 
Interzis 117. cuvintele: „Act solemn“. 
Intreţinere 29, 51, Stipulauie pentru altul 
Inventar 192. 6;—70 
Jucământ 11, 102. Străini 201. 
Just titlu 15, Surăinătate 196—2:, AR, 
Mandat 7, 8, 157.—17t. 2, 
Manuscris 105—141, Subscripţie 2). 
Martusi 12, 89—91, 1î74— Succesiune 56, 57. 

176, 181, 184, 126, 187, | Succesoi, a se vedcă cu: 
194, 195. vântul: „AMloştenitori“, 

Mărturisire 2, 182—105. Sustragere 6, 
Moarte 17, 115, 123, 162— |' Tabiou 44. 

168, _ Terţe persoane 156—1G), 
Mobile 22, 432, 133, 135. 7 102—171, 
Mobile incorporale 143. Testament BP, 33, 168, 
Moştenitori 17, 20, 91, 115, | Titiurila purtători50—153, 

164, 165, 178, 193, 194, 19, 
195, Titluri nominat:ve 154. 

Nutitate 4, 5, 6, 8, 10, 44, | Tradiţiune 22, 48, 9, 104, 
16—, 73, 16, 92,86, bi, 100—115, 121, 122, 132, 
95, 96, 120, 103, 164, 105, 143 146, 147, 150, 156— 
16. 170, 178, 203, 

Nulitate absolută 4, 14, 18, Transcricre 2, 
Obligaţie morală 46, Transport la camhie 147,   

* Obligaţie naturală 29, 45, . Tranzacţie, a se vede cu- 

460, 44 vimele: „Pact de fa- 

Oferta de donaţiune 3. milic*. 
Pact de familie 52, 53, 54. | Tutor 161. | 

Partaj 136. | Universalitate de bunuri 
Pensiune 41, 44, 50, 51, 70, 135, 136. 
Pensiune viageră 1, 4, | Uzufruct 58, 151, 153. 

70. N Vavoare 15. 
Pluralitate de donatari 31. | Vindere-cumpărare 70, 36, 

Pluralitate de donatori 30. 112, 
Posesiune 179, 180. fiolenţă 61, 9. 

Doctrină, 

1.. Potrivit dispoziţiunilor art. 815 c. 

civ. donaţiunea fiind un act solemn ya 

trebui să fie făcută prin act autentic. 
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(Josserand, Cours de droit civil positii 
francais. III, No. 1293 urm.; Alexandresco. 
cd. 2-a, 1V. partea I, p. 210; C. Iamangiu, 
I. Rosctiti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, 
No. 1141, 1142. 1143). 

2, Formalităţile prevăzute de art. 954 
c. civ. fr. (S15 c. civ. rom.), sunt clemeute 
constitutive şi substanţiale ale însuși ac- 
tului şi nu pot fi înlocuite nici prin măr- 
turisirea părţilor. nici prin inregistrareti 
şi transcrierea actului sub semnătură pri- 
vată. (Dalloz, Nep., Dispositions centre 
vis, No. 1704). 

2, Oferta de u da, făcută în mod ver- 
bal, fără îndeplinirea formalităţilor _ce- 
rute de lege. nu produce nici un efect. 
deoarece donuţiunca este un contract so- 
lemn şi formalităţile actului autentic tre- 
buese îndeplinite chiar în cazul când c- 
xistă din partea donatorului numai v 
simplă ofertă de a dărui (Aubry et Rau, 
ed. 4-a. VIE, $ 6046, nota 6, p. S; Baudry 
et Colin. Donations et testaments, ÎL. No. 
1117). 

A, Actul de  donaţiune, la cure ar 
lipsi una sau mui multe forme cerute de 
lege pentru actele autentice, este atins 
de o nulitate absolută, este inexistent. 
deoarece formalitatea autentificării actu- 
lui de donaţiune este cerută ad solemni- 
tatem. (Demolombe. XX. No. 13, 20; Dal- 
loz, Rep. Suppl., Disposilions entre_vifs, 
No. 357: Laurent, XA.iNo. 227, 250; XVII, 
No. 13; Baudry et Colin, Donations et tes- 
taments, |. No. 1064; Planiol, III, No, 2333: 
Josserand. ÎI, No. 1510; Alexandresco, 
ed. 2-a, 1V, partea I. p. 206 urm; C. Ia- 
mangiu, |. Nosetti-Bălăneseu şi Al. Băi- 
coianu, Il. 114). 

5, Actul de donaţiune, chiar semnat 
de căire părți. este nul dacă lipseşte una 
din formalităţile de care depinde. după 
lee. autenticitatea actului. (Dalloz, Rep. 

Dispositions entre vils, No. 1412; Laurent, 
XII, No. 220, 231, 233; Baudry et Colin. 
Donations et testaments, I, No. 101: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea | p. 
243). 
“6, Donaţiunea este nulă în cazul când 

a fost autentificată de un ofițer incom- 
petent în privinţa locului unde irebueşte 
să insirumenteze. (Demolombe, XA, No. 
15; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 78 bis, III; Dalloz, Rep., Dispozitions 
entre vils, No. 1412; Ilue, VI. No. 183; 
Baudry et Colin. Donations et testaments. 
|, No. 1090). 

3. Donaţiunea . poate fi făcută prin 
mandatar. Mandatul trebucşte să fie ex- 
pres şi special şi să cuprindă toate ele- 
mentele actului de donaţiune, desemna- 
rea bunurilor ce urmează să fie dăruite 

şi toate clauzele şi condiţiunile. (Demo- 
lombe XX, No. 28; Demante et Colmet 
de Santerre, IV. No. 72 bis IV: Aubry ct 
Rau. ed, 4-a, VII, $ 659, p. 78; Dalloz. licp,, 
Disposiiions entre vits, No. 1421; Laurent, 
XII, No. 236; Huc, VI, No. 183; Baudry 
et Calin. Donations et testaments, I, No.
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1116: Planiol, II, No. 2245, 2276; II. No. 
2529; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. 
p. 211, text şi nota 1; Nacu, LL, p. 720; C. 
Hamansiu _1[.  Roseiti-Bălăneseu şi AL 
Băicoianu, III, No. 1144). | 

8. Când donaţiunea se face prin. man- datar, procura trebueşte să fie, ca și actul de donaţiune însăşi, sub pedeapsă de nu- litate autentică.  (Demolombe XA, No. "29, 160; Demanie ct Colmet de Santerre, 
IV, No, 72 bis; Aubry et Rau. ed. 4-a, VII. $ 659, nota 5, p. îs: Dalloz Rep. 
Dispositions entre vis, No. 1424: Obliga- 
tions, No. 5692; Supplu, Dispositions entre 
vifs. Ao. 501: Laurent, XII No. 358; fue. 
VI. No. 1$4; Bufnoir, Propricie et contrat, 
p..4$4. 490; Baudry et Colin, Donations 
et testament. Î, No. 1116: Planiol. II, No. 
2245, 2276; III, No. 2529: Josserand) li, 
No. 1502; Alexandreseo, ed. 2-a. IV, par 
tea Î, p. 241. nota 1: Nacu, III, p. a C. 
Iamangiu. |. Roseti Bălănescu si Al. Bă 
coianu, II. No. 1144). 
9. Autorizaţi bărbatului necesară u- 

nci femei măritate pentru a face o do- 
națiune, poate ca în orice muterie extra- judiciură să fie dată printr'un act separat. 
În acest caz autorizația nu e nevoe să fie 
dată printrun act autentic. (Demolombe. XX, No. 32; Dalloz, Rp. Mariage. No. 
$36; Supl... Mariage, No. 463; Luureut, 
MI, No. 233). „. 

10. Lipsa formalităței actului auteniie 
a unci donațiuni poate fi invocată de- 
orice parte interesată, deci şi de către 
însuşi dunatorul deoarece actul autentic: 
este o formulitate intrinsecă si constitu- 
tivă a donajiunei. (Demolombe, XX, No. 
24: Dalloz, Nep., Dispositions entre vifs. No, 1407: Laurent. XII. No. 225; Baudry et Colin. Donatious et testament, [. No. 1101: Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea + p. 200. 
neta 2), 

1Î. [Existenţa unei donaţiuni nu 
poate fi dovedită în contra pretinsului 
donator prin deferirea jurământului deci- zor. (Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs. No, 1407: Alexandresco. ed. 2-a. IV, par- 

“tea I, p. 210). 
12. Deasemenea nu se puate dovedi cu 

martori existența unei donaţiuni. chiar dacă ar fi un inceput de dovadă scris, (Dalloz. hp. Dispositions entre vifs, No. 
1407) 

13, Viciul unei donaţiuni făcute prin act sub semnătură privată nu poate fi re- parat prinir'un act confirmativ âl dona- torului, (Dalloz. Rep. Suppl.. Dispositi- ons entre vils, No. 359; AMexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 208). 
(4. Actiunea . donatorului pentru a propune jnexistența  donaţiunei deoarece nu a fost făcută în forma provăzută de 

ce, nu poate fi declarată prescrisă. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 
200, nota 2. 

15. Donaţiunea neînvestiiă cu formele 
legale nu poate scrvi cu un just titlu 
spre a conduce lu uzucapiunea de zece 
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sau de douăzeci ani, (Mlexundresco, ed. 2-a, IV. partea [| p. 205, nota 1). „6. Nulitateu. unei donațiuni pentru vicii de formă nu poate fi acoperită nici prin prescripția prevăzută de art. 1304 ce. civ. În. (1900 e. civ, rom), nici prin exccu- tinea voluutară a donaţiunci de către do- nator. (Demolombe, XX. No. 21; Bcudant. Obligations. No. 294; Bufnoir, Proprite ct Coutrat, p. 727: Laurent, XII, No. 229: Baudry et Colin, Donations et testamcuts, 1. No, 107: Planiol, |. No. 359; Josserand, Mi. No. 1510: AMlexandresco. ed. 2-a, IV, partea I, p. 200, nota 2, 205). 
17. Nulitatea unei donaţiuni pentru vicii de formă poate fi acoperită prin confirmarea, ratificarea sau  cxecutarea voluntară a donatiunei de către moşteni- lori sau reprezentanţii donatorului după incetarea acestuia din viață. (Demolom- be, XX. No. 23; Mourlou, ÎI, No. 1597: Bufnoir, p. az: Laurent. II No. 220. 452 utm.: AVIII. No. 392 urm: Ilue, VIII, No. 27%; Baudry et Colin, Donations ct testaments, 1, No. 4103: Planiol, II, No, 2552: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p._ 207, nota. 208. nota). ! 18. O donaţiune nulă pentru lipsă de forme, poate fi refăcută cu formalităţile cerute de lee deoarece este inexistenţă. (Laurent, XII, No. 228; Josserand, III, N 1510). 

„19, lccunoaşterea unei donaţiuni, care sar face prin act autentice şi carc ar fi acceptată şterme viciul donaţiunei nule 
anterioare, deoarece această recunvaştere constitue ca însăşi donaţiunea. (Dalloz. cp. Dispositions entre vils, No. 1405: Laurent, XII, No. 225). 
20, Se poate invocă contra moşteni- torului, donatorului. prescripiia prevăzută 

de art. 1504 c. civ, fr. (100V ce. civ rom.) 
deoarece moștenitorul poate confirma conform art. 1540 c. civ fr. (1167 al. ult. 
€, civ. rom.) o donațiune nulă pentru vi- 
cii de formă. (Laurent, XII, No. 229). 
21. Donaţiunea nulă peniru incapaci- tatea donatorului sau pentru alt viciu. 

afară de vicii de formă. poate fi confir- 
mată de donator, (Demolombe, XXIXĂ, No. 
756: Larombitre  Obligations.. Art. 15539. 
1540, No. 1, 10: Laurent, XVIII, No. 587: 
Iluc, VIII. No. 277: Alexandresco. ed, 2-a. 
IV. partea [. p. 209, nota 1). 
22. După părerea generală, donaţi- 

unca manuală a unor anumite obiecte mo- 
Dile fiind valabilă, predarea obiectelor 
mobile, făcută în executarea unci dona- 
tiuni nulă, constitue o nouă donaţiune 
care este valabilă, fără a se putcă pre- 
tinde că constitue o confirmare a primei 
donaţiuni. (Demolombe, XX, No. 75: De- 
mante et Colmet de Santerre, IV, No. 20 
bis, IL; Laurent, XII, No. 333; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, I, No. 
1102: Josserand. III, No. 1310; Comp. Ale- 
xandresco, cd. 2-a, IV, partea LI. p. 267, 
26$). 

23. Nu numai liberalitatea trebueşte 
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făcută sub formă autentică ci şi condiţiile 

și sareinele imnuse liberalităţii trebuese su- 

puse formalității autentificărei, neputând 

să fie dovedite decât în acest mod. (De- 

molombe. XX, Ni. 33: Dalloz. Râp., Rep. 

Suppl.. Dispositions entre vis, No. 55S; 

Laurent, XII, No: 252: Baudry et Colin, 
Donations et testamenis, I. No. 109). 
24, În cazul când înţelesul actului de 

donațiune nu este Hmpede, judecătorii 

pot să interpreteze voința donatorului. 

pentru a preciză sensul si întinderea do- 

națiunii făcută sub forma autentică, prin 

elemente scoase din acte sub semnătură 

privată (Demolombe. XX. No. 54 Baudry 

et Colin. Donations cet testaments, Î. No. 

1100). 

25, Întrun contract de donaţiune pot 
fi impuse donatarului  oarecari sarcini. 

fără cu liberalitatea să-si piardă caracte- 

rul său de donaţiune: dacă însă sarcinile 

impuse donatarului sunt egale cu uvanta- 

ele ce-i sunt acordate prin contract, în 

acest cuz pretinsa donaţiune constitue un 

contract cu titlu oneros. care nu mai este 

supus condițiunilor de formă cerute pen- 
tru donaţiune, (Pothier. Vente, II. No. 612. 
615; Donations, VIE. No. 89; Demolombe, 
XX, No. 52; Aubry et Rau, ed. fa, VILS 
701. nota 16, p. 578; Dalloz. Rep. Suppl-. 
Dispositions_ entre vils, No. 337, 302: La- 
urent, XII, No. 539, 340: Baudry et Colin. 
Donation et testaments, IL. No. 1136: Pla- 
niol. II. No. 3009: Alexandresco, ed. 2-a. 
IV, partea Î, p. 515, 316). 

26, Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran, după împrejurările de fapt ale 
cauzei, ducă sarcinile impuse donataru- 
lui sunt egale cu avantajele ce-i sunt a- 
cordate prin contract, sau sunt mai mici 
încât caracterul donaţiunei subsistă încă. 
(Dalloz. Rep.. Disposilions entre vifs, No. 
1292; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
557; Baudry ct Coliu, Donations ct testa- 
ments, [,. Ao. 1136). 
27. In genere sarcina impusă donata- 

rului trebuceşte să fie făcută în mod ex- 
pres iar nu tacit. (Luurent. XII, No. 458; 
Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea |, p. 
515). 

28. Subscripţia deschisă pentru clă- 
direa unui edificiu public, nu este consi- 
derată ca o donaţiune, ci ca un contract 
comutativ, din cauza  folosului ce: ur- 
mează să-l tragă subseriitorul din clădi- 
rea edificiului  (Demolombe, XĂ, No. 52 

- bis; Dalloz. Rep., Dispositions entre vils, 
No. 1300; Josserand, Ill. No, 1337; Alexan- 
dresco, cd. 2-a, IV, partea ], p. 316). 

29. Actul prin care o persoană ce- 
dează toate bunurile sale altuia, cu sar- 
cina de a-i da întreţinere şi alimente este 
o adevărată donaiiune supusă formalită- 
tilor. prevăzute de lege pentru donatiuni. 
(Dalloz. Râp., Dispositious entre vifs. No. 
579; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea l. 
p. 312). 

20. Mai mulţi donatori pot face prin 
unul şi acelaş act, o donaţiune, în îa- 
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voarea unui singur donalar. (Dalloz, Rep: 
Dispositions entre vils, No. 1419). 
34, Un donator poate face o donaţiunc, 

prin unul şi acelaş act. la mai mulţi do- 
natari. (Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vis, No. 1419). 
29, Două sau mui multe persoane pot 

să-şi facă o donațiune mutati prin unul 
şi acelaş act. deoarece art, 951 ce. civ. îr; 

(815 ce civ. rom) nu opreşte aceasta și 
legea opreşte acest lucru numai în mate- 
rie de dunațiune între soți în timpul căsă- 

torici şi în materie «de testamente. (De- 

molombe. XX, No. 355: Troplong, Donu- 
tions et testaments. II. No. 1592: Aubry et 

Rau, ed. s-a, VII, $ 705. p. 550: Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vils, No. 1420; Lau- 

rent. XII. No. 542: Planiol, LL, No. 2240. 

2507: Alexandresco. ed, 2-a. IV, partea LI 

p. 517). 
23, 0  donaţiune poate fi mutuală. 

chiar dacă nu a fost făcută prin acelaş act. 

(Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea |, p- 

517. nota 4). 
24. Regulele de formă şi de fond pre: 

văzute de lege pentru donaliuni se aplică 

donațiunilor mutuale. (Alexandresco. ed. 

d-a. |V, partea 1, p. 517, 518). 

25, Donaţiunea mutuală fiind o libe- 

ralitate este, în principiu, supusă forma- 

lităţilor prevăzute de art. 931 c. civ. În. 

(815 ce. civ. rom). (Demolombe, NN, No. 

53; Laurent, XII, No.!54%2: Baudry ct Co- 

lin. Donations ct testaments. [. No. i152: 

Planiol, IL, No. 2249: Alexundresco, cd. 

n-u, IV, partea Î. p. 318). - 

26. Donaţiunca mutuală poate fi în 

intenția părților contractante, un con: 

tract comutativ sau alcatoriu în care caz 

nu este supusă formalităţilor prevăzute 

de art. 931 c. civ în. (S13 c. civ. rom.) 

nici regulelor de fond ale donaţiunilor 

cum ar fi revocarea lor, ete. (Demolombe. 

XX, No. 55, 5S7: Laurent, XII, No. 52. 

345; Baudrv ct Colin, Donations ct testa- 

menis, I, No. 1137: Planiol, Ii, No. 2507: 

Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea I, p. 318). 
37. Nu sunt supuse formelor solemne 

ale donațiunilor. donațiunile făcute viito- 

rilor soți: prin contractul de căsătoric. 

deoarece aceste donațiuni favorizează că- 

<ătoriile şi sunt cuprinse în convenţiunile 

matrimoniale care sunt făcute sub formă 

<olemnă. (Iuc, VI. No. 190; Alexandresco, 

cd. 2-a. LV. partea 1, p. 256). , 

38. Sotii nu pot să-și facă, în timpul 

ciisătoriei, nici prin testament. nici, prin 

acte între vii, o donaţiune mutuală sau 

reciprocă: aceste prohibiţiuni se aplică şi 

donațunilor deghizate. (Planiol, III. No. 

316: Alexandresco, ed. 2-a, partea Ip. 

317, nota 4). 
29. Donaţiunile remuneratorii nu :sunt 

supuse formalităţilor cerute pentru dona- 

țiunile între vii. când au caracterul unci 

diiri în plată sau când constituesc execu- 

tarea unci obligaţiuni naturale. (Demo- 

lombe. XX, No. 49; Troplong, Donatious 

ct testaments, Il. No. 1073: Aubry et Rau. 

ed. 4-a, VII, $ 659. nota 31, p. 8; Laurent.
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II, Xo. 333; Iluc, VI, No. 190; Baudry er 
Colin, Donations et testaments, 1, No. 1155: Planiol, III. No. 2506; Alexandresce. 
ed. 2-a. 1V, partea IL, p. 236, 342, 313, 314). 
40. Când însă serviciile prestate de 

donatar nu pot fi apreciate în buni şi unu 
pot da loc la o acţiune în justiţie, răs- 
plata acordată de donator constitue o ude- 
vărată liberalitate şi este supusă formalită- 
ților necesare _ pentru donaţiuni. (Demo- 
lombe, AX, No. 49 'Troplong, Donations 
ct testaments, Î[, No. 1073: Aubry et Rau, 
II, $ 702, p. 350: Laurent, XII, No. 333; 
saudry et Colin. Donations et testamenis, 

|. No. 4154 Alexandrescu. ed. 2-a, 1V, 
partea I. p. 512, 315; Comp. Contra: Du- 
ranton,_ VIII, No. 254), 
41. Crearea unei pensiuni viagere cu 

dar şi recompensă, constitue o donaţiune 
între vii care trebueşte făcută sub formă 
autentică (Dalloz, Rep. Obligation, No. 
3092). 
42, Prin douaţiuni remuneratorii (răs- 

plătitoare) se  înteler acele donațiuni 
care au de scop să răsplătească serviciile 
făcute  donatorului de către donatar, 
.(Pothier, Vente, 111. No, GUZ urm; Dal- 
loz, Rep., Suppl.. Dispositions entre vifs, 
No. 359; Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea 

IL. p. 250, 5121. 
43. Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran, după împrejurările cauzei, dacă 
un act are caracterul. unei dări în plată 
sau are drept cauză un sentiment de 
recunoştinţă (Laurent, XII, No. 336; Bau- 
dry cet Colin. Donatious et testaments, 
No. 1153: Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea Î. p. 545, nota 2. | 
44, Actul prin. care un stăpân consti= 

tue servitorului său o pensiune anuală și 
viageră, poate [i considerat ca o obliga- 
liune cu titlu oncros având drept cauză 
serviciile prestate de servitor iar nu ca 
o liberalitate care trebueşte făcută în for- 
ina prevăzută pentru donaţiuni. (Demo- 
lombe, XX, No. 59: Pont. Petits contrats, 
I. No. 684; Laurent, AU, No. 537, 338: Baudry et Colin. Donationa et testa ments. 

No. 1155: Guillouard. Contrats alcato. 
ires ct mandat. No. 130). să 
45, Inscrisurile cari conţin recunoa- 

Şterea unei oblisatiuni naturale nu: sunt supuse formalităţilor prevăzute pentru donațiunile între vii, (Demolombe, XX, No. 37; Troplong. Donations et tesia- ments, ÎI. No. 1075: Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 659. p. &; Iuc, VI. No. 190: 
Baudry et Colin. Donations ct. testaments. I. No. 1158; Alexandresco, cd. 2-a, IV, par- tea I. p. 321; Contra: Laurent. XII, No. 355 urm.). . 
46. Actele cari conțin recunoaşterea unei oblizațiuni morale. trebuesce asimi- late cu cele cari conţin recunoaşterea unei obligaţiuni naturale. (Demolombe, AXĂ, No. 58; Comp.: Laurent, XII. No. 560: Alexandresco. cd. 2-u, IV. partea 1. p. 520. 
47. Tribunalele vor determina în mod 

- 
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suveran după împrejurările cauzei. 
natura oblicațiunci care a motivat dona- 
țiunca. (Demolombe, XX, No. 47: Dalloz, 
cp. Dispositions entre vis, No. 1511: 
Baudry et Colin, Donutions et testaments. 1, No. 1140). . 

48, După o părere, deşi în principiu 
inzestrarea care constitue o dispoziţiune 
cu titlu gratuit. trebueşte făcută în for- 
mele prescrise de lege pentru donaţiuni, 
chiur în cuzul când este făcută de părinţi, 
totuşi atunci când ca u fost executată de 
bună voie, prin transmiterea lucrului dă- 
ruit în posesiunea copilului înzestraţ, 
părintele nu mai poate cere restituirea 
lucrului, chiar dacă înzestrarea sa făcut 
fără nici o formă deoarece se opun dis- 
pozițiunile art, 1235 al. 2. civ. fn. 
(1092 ul. 2 e, civ. rom.) care nu admit repe- 
tiţiunca oblizaiunilor naturale plătite de 
bună voie. (Beudant, Contrais et obligati- 
ons, No, 559: Aubry ct Rau, ed, da, V. 
$ 500, text si notu 6, p, 2%: Guillouard, 
Contrat de mariage, Î. No, 140: Planiel. 
III, No. $55). 
49. După altă părere, dominată, în- 

zestrarea trebueşte făcută totdeauna prin 
act autentic, deoarece donaţiunea cu titlu 
de înzestrare care nu îmbracă formele 
actelor de donaţiuni în genere, nu poate 
«a. naştere unci obligaţiuni. (Demolombe. 
AX, No. 43; NĂV, No. 245: Troplong. 
Conirat de mariaze, |, No. 187; Laurent. 
ALI, No. 335: XVII. No. 15, 30; XXI, No. 
159; Baudry et Barde, Obligations, Il. 
No. 1671; Alexundreseo, ed. 2-a, IV; par- 
tea L, p. 322, 523), . 
50. Obligaţia unui bărbat printr'un 

act sub semnătură privată de a servi unei femei o rentă, nu pentru răsplătirea 
relaţiunilor ilicite, ci ca despăgubiri pen- tru prejudiciul cauzat prin seducțiunen 
ci şi ca indeplinire a unei datorii de con- stință, este valabilă. (Demolombe XX, No. 40; XXIV, No. 375: Laurent, XIÎ, No. 
555: Alexandresco, ed 2-a. IV, partea ]. 
p. 525). 

51. Obligaţia luată de un tată natural. 
printr'un act sub semnătură privată. de a alimentă si creste copilul născut de o femce, constitue repararea prejudiciului 
cauzat prin delictul său şi nu are de cauză 
paternitatea tatălui natural,  (Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea I. p. 524). | 
52, Pactele de familie, sau aranja- 

mentele de familie, prin care se regu- lează drepturile reciproce, nu sunt supu- se regulelor prevăzute de art. 934 c. civ. Îr. (813 c. civ. rom). (Demolombe, XX, No, 53 Mass et Verg6 sur Zachariae. III, $ 425, p, 74: Laurent, XII, No. 344; Bau- dry et Colin, Donations ct testamenis, I. No. 1141; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea |, p. 319). ” . 
59, In cazul când 'se constată în fapt 

că pactele de familie constituese 'ddevă- 
rate donaţiuni, ele vor fi supuse regule- 
lor prevăzute de lege pentru donaţiuni. 
(Demolombe. XX, No. 32. 55 bis: Laurent.
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NIL No. 344; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, ÎI, No. 1141; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea I, p. 319). 
54, Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran, dacă pactele de familie, prin 
dispozijiunile ce le cuprind, constituese 
donaţiuni sau  tranzacţiuni.  (Baudry ct 
Colin, Donations et  testaments. 1, No. 
1141). 

55. Donaţiunile indirecte chiar dacă 
nu sunt făcute sub forma autentică sunt 
valabile, deoarece ele nu sunt supuse for- 
malităţilor exterioare cerute pentru dona- 
țiuni. (Demolombe. AX, No. 56, 82: De- 
mante ct Colmet de Santerre. IV, No. 5 
bis, III: Aubry ct Bau, ed 4-a. VII, $ 639, 
p. 79; Baudrv et Colin, Donutions ct tes- 
tamenis. IL. No. 1221 urm.: Josserand, IN, 
No. 1315, 1519; Alexandreseo, cd. 2-a, IV, 
partea I. p. 294, 29: C. Iamangiu 1, Ro- 
sciti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. No. 
1154 bis: Contra: Laurent, XII, No. 316). 
56, Henunţarea la uu legat sau renun- 

iarea la succesiune put şi simplu, sau la 
orice drept, poate fi făcută printrun act 
sub semnătură privată, deoarece ca nu 
poate fi asimilată cu o donaţiune. (Bui- 
noir, Propriâi ct Contrat, p. 504: Jos- 
serand, III,.No. 1515, 1316: Alexandresco: 
ed. 2-a. IV, partea I, p. 253, text şi nota 
4: C. Hamangiu. 1. Rosetti-Bălăneseu şi 
Al. Băicoianu, If. No. 1155). 
57, Henuţarea gratuită la o succesi- 

une, a tuturor moștenitorilor în profitul 
unui singur moştenitor. care este desem- 
nat ca beneficiar, trebueşte făcută sub 
formă autentică deoarece constitue o do- 
națiune. (Demolombe. XX. No. 83: Lau- 
rent, XII No. 548; Iluc, VI. 159; Comp. 
Josserand, TII..No. 1316). 

58, Renunţarea unilaterală gratuită 
la un uzufruct, făcută de către uzulruc- 
tuar în profitul nudului proprictar și fără 
concursul acestuia nu  trebueşte făcută 
sub formă autentică. (Dalloz, Râp.. Usu- 
fruit, No. 702: Iluc, VI, No. 189: Baudry 
et Colin, Donatious ci testaments. I, No. 
1224: Josserand. III. No. 1316; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV. partea [. p. 255, nota 4: 
Comp.: Laurent. XII, No. 352). 
59. Numai renunțările pur abuicative 

la drepturi iar nu şi cele transmisive, 
sunt scutite de formalitatea autentificării. 
(Demolombe. ÎNX. No. S4: Demante ct 
Colmet de Santerre. IV, No. 3 bis 
Aubry et Rau, cd. s-a. VII, $ 639, nota 

S$. p. 79: Laurent, XII. No. 346, 348; Iluc," 
VI, No. 189; Baudry et Colin. Donations 
ct testamenis, I. No. 1225). : 
60. Donaţiunca indirectă este vala- 

bilă numai când a fost acceptată de da- 
natar. (C., Hamangiu, I[, Rosetti-Bălănes- 
cu şi Al. Băicoianu. III, No. 1159; Contra: 
Josscrand, III, No. 1315). - 
„Gl. Remiterile de datorie sunt vala- 

bile chiar dacă nu sunt făcute în forma 
cerută pentru donaţiuni deoarece cle nu 
sunt supuse acestor formalităţi. (Demo- 
lombe. XX, No. S2; Demante ct Colmet 
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Santerre, IV. No. 3 bis, II: Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 659, nota 9, p. 79; Bufnoir, 
Proprict€ cet contrat, p. 504; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No, 1425; Laurent, 
MII, No. 271. 353: Huc, VI, No. 159; Bau- 
dry et Colin. Donations ct testaments, 
I. No. 1253 urm.: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea 1. p. 254: C. Iamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu şi „Al. Băicoianu. IM, No. 
1156). 
62, Remiterea de datorie poate fi ta- 

cită şi tribunalele vor apreciă în mod 
suveran, dacă creditorul a avut intenţia 
să consimtă la remiterea de datorie, după 
împrejurările- cauzei  (Baudry et Colin, 
Donations et testaments, Î, No. 1934). 
63, Astlel când creditorul renunţă la 

creanța sa restituind debitorului titlul ori- 
zinal care constată existența creanţei, nu 
este necesar a se îndeplini formele su- 
lemne prescrise pentru  donațiuni. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a. 1V, partea IL. p, 254: 
C, Iamangiu, |. Roseiti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu. II, No. 4156: Comp.: Josserand, 
III. No. 1316). 

64. Ca să existe prezumpţiunea de li- 
berare când titlul se află în mâinele 
debitorului. trebueşte ca remiterea titlu- 
lui să [i fost voluntară din partea eredi-' 
torului. Creditorul care alegă că titlul 
i-a fost sustras sau că remiterea lui a 
avut loc prin dol, violenţă sau eroare tre- 
hueşte să dovedească aleguțiunea sa. (Ale- 
xaudresco, ed. 2-a. IV, partea |. p. 254, 
nota |. 

G5. Contractele de binefacere, cum 
sunt împrumutul gratuit de folosinţă 
(comodatuli şi depozitul. nu sunt supuse 
formalităţii autentificării cu toate că 
sunt nişte liberalităţi însă nu sunt dona- 
țiuni în înțelesul leral al cuvântului. 
Daltoz. Rep.. Dispositions entre vifs. No. 
1425]. 
68. Deasemenea nu este supusă for 

melor solemne prevăzute pentru douaţi- 
une abjinerea cuiva de a exercita un 
drept, cu intenția de a gratifica pe. un 
altul, cum ar fi de exemplu când cineva 
lasă să se îndeplinească o prescripţie cu 
intenția de a face o liberalitate. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a. IV, partea |, p. 235). 
67. Deasemeuea când cineva renunță 

la beneficiul unei. preseripții câştigate, 
cu intenția de a face o liberalitate, (Lau- 
rent. XII, No. 535: Alexandresco, ed. 2-a, 
IN. partea I. p. 253). 

68. O donâţiune care este accesorul 
unui contract cu titlu oncros, este dispen- 
sată de formalitatea autentificării. (De- 
molombe. XA. No. 90: Demante ct Cal- 
met de Santerre. IV. No. 3 bis, 1V: Aubry 
ct Rau. ed. 4-a. VII. $ 659, nota 10. p. 8; 
Bufnoir. Propricte cet Contrat, p. 503; 
Dalloz. Rep. Dispositions entre if, No. 
1450: Huc. VI. No. 190). 
69. istfel este contractul de asigu-- 

rare asupra xictei în profitul unui terț. 
(Dalloz. Rep.. Dispositions entre viiîs. No. 
1514: Iluc, VI, No. 190: Josserand. III, No: 
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1520; Alexandresco, ed. 2-u, IV, partea 1. [. 256: C, llamaneiu, |, hosetti-Bătănescu şi Al. Băicoianu, ÎLI, No. 1157). 
70. l'ormele solemne prevăzute de 

leze pentru donaţiuni nu mai sunt nece- 
sare, când cineva serveşte prețul uurci 
rente viagere ce îl constitue cu titlu gra- 
tuit în profitul unui terţ. Astfel dacă av 
vânzare, vânzătorul. pe lână prețul plătit, 
obligă pe cumpărător să plătească o 
rentă viazeră în folosul unei terţe, per- 
soanc, liberalitatea pe cure o fuce vânză: torul în profitul terței persoane, fiind v parte din preţul vânzării si formând o clauză a contractului de vindere-cumpă- 
rare. nu este supus laeformele solemne prevazute de lege pentru donaţiuni. (Mourlon, II. No. 67v: Laurent, XII, No. ">, 270: AAVII, No. 266: Josserand, UL No 1520: _Alexandresco, ed, 2-a, IV, partea |, p. 955 text si nota 1: C Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi “AI, Băicoianu. IL. 
No. 1157). 

74, „Liberalitetea este deghizată sau ascunsă sub forma unui contract cu titlu oncros, când una din părţi declară în 
mod falş că a primit un echivalent bănesc 
in schimbul folosului prestat de dânsa, pe când în realitate cu nua primit nimic. 
sau când una din părți recunoaşte a da- 
tori o sumă de bani pe cure nu vu .dato- reşte în realitate”, (Alexandresco, IV, pare 
tea Î. p. 150, 29%; Comp.: Josserand, III, No, 1324: C. Iamangiu, [. Rosetti-Bălă- nescu şi AL. Băicoianu, III, No. 1150). 
72, După majoritatea jurisprudenţei. 

donațiunile  deghizale sau ascunse sub 
orma şi aparența unui contract cu titlu 
oneros, cum ar fi vânzarea, locaţiunea, 
ipoteca, ctc.. sunt valabile. dacă bine în- icles părţile sunt capabile să dispue şi să primească cu tiţlu sratuit, şi dacă dona- tiunile au cauză licilă: discuţia ce se face intre cei cari admit valabilitatea donaţi- unilor deghizate, este asupra formei pe care trebueşte să o îmbrace acest con- tract pentru a fi valabil Şi s'au cmis două păreri: una, după care acest contract pen- tru a fi valabil trebueşte să îmbrace ormu solemnă cerută pentru valabilita- tea donaţiunilor iar cealaltă, după care acest contract irebueşte să îmbrace forma contractului care : deghizează donaţiunea. (Merlin, Repertoire,  Donations. section 2. $ 6: Coin-Delisle, Commentaire. Art, 393, No, 13; Troplong, Donations ct ies- taments, II, No. 730, 1052, 1105: Marcade, II, No. 353, 562, 627: Aubry et Rau, ed. 3-a, |. $ 53, p. 173: X, $ 639, p. 554 urm.: AT, $ 659, p. 134, $ 690, p, 157, $ 744, p. 211; Dalloz, Rep. Dispositions entre viis, No. 1667, 166$, 1673, 1674. 1675. 1650. 1681: uppl.. Dispositions entre vifs, No. 456, 457, 458, 460, 462, 405, 364: Planiol, ed. 6-a, III, No. 2533, 2554, 2555; Matei Canta. cuzino. No. 49; M. A, Dumitrescu Codul de Comerţ Comentat, VI, p. 428, nota 1, Comp.: C. Iamangiu, |. asetti-Bălă- nescu și Al. Băicoianu. III. No, 1152). 
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73, Cea mui mare parte din doctrină 
şi o mică parte din jurisprudenţă nu ad- mit valabilitatea donaţiunilor deghizate 
sub forma și aspcetul unui contract onc- 
ros. (Duranton, VIII, No. 400 urm: 
Demolombe, XX, No. 99 urm.; Mourlou. cd. Za, IL, No. 681; Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 3 bis ; Buînoir, Propricte et Contrat, p. 505 urm.: Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vils. No. 1067, 
1671: Laurent, NIL, No. 304 urm.; Iuc, VI. 

Colin, Donations ct 
testaments, [, No. 1257 urm.; Josserand. III. No. 1322 urm. Alexandresco, IV, partea |. p. 295 urm,; V, p. 270, nota 2: Droit-ancien 
ct moderne de la Roumanie; p. 200, nota 
2, 450, text şi notele 2 urm). 

14. In părerea care admite valabili- 
tatea donaţiunilor  deghizate sub forma 
contractelor cu titlu oneros. pentru vala- 
bililatea acestor donaţiuni, trebueşte ca 
forma contractului de donaţiune, impru- 
mutată, să fie înadevăr uceea a contrac- 
tuui oneros care o deghizează. (Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vils, No. 1075: 
Ilue, VI. No. 19; Baudry et Colin. Do- 
nations et testaments, I. No. 1230: C. Ila- 
mangiu Î. Rosetti Bălăneseu şi Al. Băico- 
ianu, LV, Na, 1154 Comp: Josserand, II, 
No. 1524: Alexandreseo. ed, 2-a, IV, par- 
tea I. p. 305, 304. 307). 
75. Deasemenea, în această părere, 

trebueşte ca donaţiunile deghizate_ să în- 
deplinească condiţiunile de validitate a 
contractului. cu titlu onerus care le deghi- 
zează. (Demolombe. XX. No. 104 urm: 
Aubry et Rau, ed. ja. VIL $ 630, nota 24. 
p. 84: Dalloz. Rep. Suppl, Dispositions 
entre vis, No. 462 urm.: Iluc. VI, No. 19: 
Baudry et Colin. Donations et testament. 
[. No. 1245 urm.. Comp.: Josseraud, III, No. 
1524: Laurent, XII, No. 308: Alexandresco. 
ed. 2-a, 1V. partea |, p. 504: C. Hamangiu. 
[. Rosetti-Bălăneseu si AL, Băicoianu, IL. 
No. 1154), , 
76, Astfel donaţiunca făcută sub apa- 

rența unui contract de vindere-cumpă- 
rare, fără să fi fost stipulat un preț, este 
nulă, deoarece prețul este o condiţiune 
esențială a contractului de vânzare. (De- 
molombe, XX. No. 104; Laurent. XII. No. 
50$: Iluc, VI, No. 192; Baudry et Colin. 
Donations ct - testamenis, |, No. 124: 
Alexandresco, ed, 2-a, IV, partea I, p. 5U3: 
C. Ilamangiu. I. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III. No. 1154). | 

” a Icasemenca «lispoziţiunile artico. lelor 1108, 1131 şi 1135 c. cir. în. (948, 966 şi 
prevăd că un contract este valabil numai dacă are o cauză li- cită, îşi găsesc aplicaţiunea şi la donațiile 

deghizate sub forma unui contract cu 
titlu oneros. (Laurent, XII. No. 318; Comp. Iluc, VI, No. 194: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. vartea ÎI, .p. 303, 306). 
78. Dispoziţiunile art. 1325 c. civ. fr. 

(1179 e, civ. rom.). nu-şi găsesc aplicaţi- 
unea la donaţiunile deghizate sub formn 
unui contract de vânzare sub semnătură
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privată. (Laurent, NIL. No. 505: luc, VL, 
No. 192; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I. p. 304: Contra: Demolombe. XĂ. No 
104: NXNIĂ, No. 421 urm). 
79. Dispoziţiunile art. 1180 ce, civ. rom. 

își găsesc aplicațiunea şi la donaţiunile 
deghizate sau ascunse sub forma unui 
contract cu titlu oneros. Astfel dacă do- 
natorul recunoaşte o datorie care nu €- 
xistă, însorisul prin care se recunoaşte da- 
tor, va trebu& să fie scris în întregime de 
el sau cel puţin să fie semnat de cl cu 
menţiunea scrisă de mâna lui „bun și 
aprobat”. (C. IMamangiu. [. Nosetti-Bălă- 
nescu şi AL Băicoianu, ÎLE. No. 1154). 
80. Dispoziţiunile art. 15309 ce. civ, fr. 

(1163 ce, civ. rom), potrivit cărora, dona- 
torul nu poate repura. priu nici un act 
conlirmativ. viciile unci donațiuni între 
vii. nu-şi păsese uplicațiunea la donaţi- 
unile deghizate sub formal contractelor 
cu titlu oneros. (larombiere. Art. 1559— 
1340. No 4. 5: Demolombe. NAIN. No. 
737 bis: Ilue. VI. No. 193: Baudry et Co- 
lin. Donations cet testaments, Î. No. 1247). 

38|, Pentru ca o donațiunea deghizată 
sub forma unui contract cu titlu oncros 
să fie. valabilă. trebueşte ca să rezulte din 
împrejurările şi actele cauzei, că intenţia 
părților a fost că să se facă o adevărată 
donaţiune.  (Demolombe, NA. No. 140: 
Dalloz, Râp.. Dispositious entre vils. No. 
1675. 1679: Laurent, XII. No. Sit urm, 
Huc, VI. No. 19: Baudrv et Colin. Do- 
nations cei testaments, Î, No. 1249: Jos- 
scrand Il. No. 1523: Alexandresco. ed. 
2-a, IV. partea Î, p. 505, 500). 

82. Donaţiunea  deghizată sub forma 
unui contract cu titlu aneros nu este va- 
labilă în cazul când simulaţiunea dona- 
țiunei este întovărăşită de dol și de fraudă, 
(Dalloz,. Rep. Dispositions entre vils, No. 
1674; Supnl. Dispositions entre vifs, No. 
464; Laurent, XII. No. 324: Josserand. II. 
No. 1524: Alexandresco. cd. 2-a. JY. par- 
tea Î. p. 508, 309. 310. 311: C. Iamangiu, 
|. Rasetii-Bălăneseu şi Al. Băicoianu. UI 
No. 1152). 

aa. lu ceeace priveşte capacitatea per- 
<oanelor, disponibilitatea bunurilor. ca- 
zurile de revocare, ctc.. donajiumle deghi- 
zate sub forma unui contract cu titlu once- 
ros. sunt supuse regulclor de fond ale do-: 
naţiunilor făcute în forma cerută de lege 
pentru donaţiuni. (Demolombe, XX. No. 
111. 759: Aubry ct Rau. cd. S-a. 1, $:35. 
notele 5, 6, 7. p. 176; Dalloz. Reâp.. Dispo- 
sitions entre vifs, No. 169: Suppl.. Dispo- 
'sitions entre viis, No. 165: Laurent. NII, 
No. 315 urm.. 319 urm.: lluc. VI. No. 194: 
Baudry ct Colin. Donations cet testamenie. * 
[, No. 1245, 1560, 1655: Josserand, III, No. 
1324. 1525: Alexandresco. ed. 2-a. IV, par- 
tea ÎI, p. 305. 507: C. Iamangiu, ]. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu. III. No. 1452, 
1155), - ” . 

84. Donaţiunile  deghizate, fără dis- 
pensă de raport, sunt supuse raportului. 
(Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea |, p. 
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305: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu ui 
AL Băicoianu, III, No. 1153). - ” 
85. Donaţiunile deghizate sunt supuse 

reducțiunei când atacă rezerva moşteni- 
torilor. (Demolombe. XIX, No. 316; XA, 
No. 112: Aubri ct Rau. VII, $ 653. p. 184: 
Laurent, XII. No, 523, 325: Baudry et Co- 
lin. Donations et testaments, [. No. 835, 
595, 1258: Josserand, UI. No, 1525: Ale 
xandresco. ed. 2-a, IV. partea L. p. 505: C 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi. 
coianu, III. No. 1155). 
86. Donaţiuneu  deghizată sub forma 

unui contract cu titlu oneros ar fi nulă 
în totul numai în cazul când sar face 
dispozițiuni in profitul incapabililor sau 
in favoarea unuia dintre soți de către 
celalt soţ. excedându-se cotitatea  dis- 
penibilă. cazuri prevăzute de art. 011, 
1099 1094 si 1090 e. civ. În. (S12, 940, 037, 

€, civ. rom): în celelalte cazuri, dacă do- 
vaţiunca dezhizată aduce atingere drep- 
urilor moștenitorilor rezervatari. ca va! 
fi supusă reducţiunei. ca și cum ur fi fost 
făcută în formele cerute de lege pentru 
«donaţiuni. (Demolombe, NN, No. 112: Dal- 
loz, Rep. Suppl., Dispositions entre vils. 
No. 465: Laurent. MIL No, 325; Baudry et 
Colin. Donutions et testament, |. No. 1238: 
Jesserand, IE. No. 1325: Alexandresco, el. 
2-a, LV. partea |, p. 509, 509: C. [Haman- 
giu. Î. Rosetti Bălănescu şi „Al. Băicoiann. 
(IL. No. 1152). 

87. Ocice persoană interesată are 
dreptul să dovedească adevăratul carac- 
ter al unci donaţiuni deshizate sub forma 
unui contract cu titlu oneros, pentru a-i 
puteă aplică regulele «le nulitate. de re- 
vocare sau de reducţiune aplicabile libe- 
ralităților. (Dalloz. Rep... Suppl.. Disposi- 
tions entre vifs, No. 466: Laurent, XII, Ne. 
328: Alexandresco. ed. 2-a, LV. partea |. 
p. 309: C. Hamangiu. [. Rosetti-Bălănescu 

"si AI. Băicoianu. III. No. 1153). . 

88. In cerace priveşte dovada simula 
jiunei donuţiunci sub forma unui con. 
tract cu titlu oneros. între părţile con- 
tractanie ca nu va putea fi făcută decât 
potrivit dreptului comun, deoarece vle 
puteau să-și procure o probă scrisă. (Dul- 
loz. Rep.. Suppl., Dispositions entre vils. 
No. 406: Laurent, NIL. No. 525: Baudry et 
Colin.  Donations ct testaments, Î, No. 
1255 urm.: AMlexandreseo. ed. 2-a, LV, par- 
tea Î, p. 310: C. Hamangiu. [. Rosetti Bă- 
lănescu şi Al Băicoianu. III, No. 1153). 
89, Simulajia va puteă fi dovedită cu 

martori sau  prezumpiiuni. între părţile 
contraciante, numai când ca constitue n 
fraudă la lege. (Larombitre.. Obligations, 
Art. 1548, No. 19: Aubrv et Rau, $ 765, p. 
351: Bonnier, Prait6 des preuves, No. 142. 
Laurent. XII, No. 531: Alexandresco. ed. 
2-a. IV, partea IL. p. 310: C, Mamangiu. 
Noseth-Bălănescu și Al. Băicoianu. II. 
No. 1153). 
„80. Deasemenea când una dintre păr- 

tile contractante a întrebuințat manopere 
vielene sau violențe, deoarece cealaltă 

—s—
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parte sa găsit în imposibilitate de a-şi procuru_0 dovadă serisă. (Aubrv et Rau, 1, $ 765. p. 551; Laurent, XII: No, 531; “Mexandreseo, ed, 2-a. IV, partea |. p. 311, nota; C. Hamangiu, |. Rosetti- Bălănescu şi AL. Băicoianu, ÎI. No. 1155). 
91, Terţele persoane, cum sunt şi moş- ienitorii  donătorului, cărora li sa atins rezerva, vor puteă dovedi simulaţiuneu «lonațiunei sub forma unui contract cu titlu oneros, prin orice mijloc de probă, deci şi prin martori si prezumpţiuui, de- vărece uu' fost în imposibilitate să-si pro- cure o probă scrisă, (Larombiere, Oblisa- tions. Art. 1345. No. 15; Aubrv et Rau, VII. $ 763, p. 550: Bonnier, Taite des preuves, No. 142: Dalloz Rep. Suppl, Dis- positions entre vifs, No, 406: Laurent, XII, No. 327, 328; XIX. No. 555: Baudrv et Co- lin. Donations et testaments, T, No. 1256: „Mexandresco. ed, 2-a, 1, partea |, p. 510, 54: C, Iumangiu, [ Rosetti-Bălă- nescu şi Al. Băicoianu, III. No. 115). 
92, Iribunulele apreciază în mod su veran dacă un act constitue o donauţiune CU Sarcine sau o vânzare, (Dalloz, Rep. Subpl.. Dispositious entre vifs, No. 4509. 938. Deasemenea tribunalele _apreci- ază în mod suveran, dacă un pretins con- tract cu titlu oneros, constitue în realitate o donuţiune. (Demolombe, XĂ, No. 110: Laurent, XII, No, 212; Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea T. p. 297. nota 1. 306, texi ŞI nota 7), 

94, La caz de învoială ducă a existat Sau nu în realitate o donajiune deghizată, „dispozitiunea va fi interpretată contra donatarului. (Alexandresco, ed, 2-a, IV. partea |, p. 507) 
95, Creditorii donatorului vor puteă cere unularea unei donaţiuui deghizate, făcută în mod fraudulos de debitor. în prejudiciul dreptului lor, (Laurent. AI. No. 324: Alexandresco, ed, 2-a, lV, partea Î. p. 309). ; 
96. .icțiunca creditorilor în cazul a- „cesta se va prescrie prin trecere de trei- zeci ani. (Larombitre, Obligations. Art, 1167, No. 54: Laurent, AVI. No. 467; Ale Xandresco, ed. 2-a, IV. partea [. p. 309). 97. Acţiunea în simulaţie se prescrie prin trecere de 30 ani (Larombicre, Obli- Zations, Art. 1504. No, 44; Laurent, NIN. No. 55: Huc, VIU, No, 191. Baudrv et Barde. Obligations. |. No ” dresco. ed. 2-a, IV, partea [, p. 512). 

98, Darurile manuale, care sunt vala- 
bile. sunt sentile de formalităţile cerute 
pentru valabilitatea  donajiunilar între 
vii. (Locr€, Lezislation civile, XI. No, 459: 
Pothier. Donations VIII, 
ten, VIII. No. 390: Troplong. Donations et 
testaments, II, No. 1041; Demolom- 
be XĂ. No. 57: Demante eţ Colmei de Santerre, IV. No. 3 bis. Il: Au- 
bry et Rau, cd. 4-a. VII, $ 659 nota 15. 
p._S0: Bufnoir, Propriât€ et Contrat, p-. 
495; Dalloz. Rep. Dispositions entre vifs, 
No, 1604:: Suppl.. Dispositions entre vils. 

DESPRE DONAȚIUNILE INTRE VI 

714: Alexan- - 

No. 62: Duran- . 

Art. 813 

No. fi: Laurent, XII. No. 274; Hue. VI, 
No. 185: Baudry cet Colin, Donations et 
iestaments, | No, 1142; Planiol. cd. 6-a, III," 
No. 2536, 2557: Josserand, III, No. 1329: 
Alexandresco. ed. 2-a. 1V, partea |, p. 957, 
258, 259, 261, 262 urm; C. Hamangiu, L 
Nosetii-Bălăneseu şi Al. Băicoianu. III, Ne, 
1164. 1162. 

39, Singura formalitate ce trebucşte 
de îndeplinit la darurile manuale, este 
trudițiunea reală.  (Locr6, Legislation 
civile, AL. p.__459; Demolombe, XX, No. 
37: Bufnoir. Propricte de Contrat, p. 499: 
Pothier. Donations, VIII. No. 62: Dalloz, 
Rep... Dispositions entre vile, No. 1601: 
Laurent, XII No. 274: Iuc. VI. No. 185: 
Josserand, Il, No. 1329: Alexandresco. ec. 
2-a, 1V, partea Î. p. 257, 258, 239, 264, 260 
urin,). 
100. Darurile manuale sunt scutite de 

formalitatea actului estimativ cerută de 
art. 948 e, ci. fr. (827 e. cir. rom), (De- 
molombe. XX, No. 74: Demante ct Col- 
inct de Santerre. IV, No. 3 bis, IL.: Aubry 
ct hau, ed. 4-a. VII, $ 660. nota 5. p. 87: 
Dalloz, Rep. Dispositions entre vils, No. 
1526: Laurent, XII. No. 575; Baudrv cet 
Colin.  Donations et testaments [. No. 
1155: Josserand, II[. No. 1329), 
101. Nezulele arătate mai sus. după o 

părere sunt aplicabile darurilor manuale 
indiferent de valoarea mai mult sau mai 
puțin mare a obiectelor dăruite. (Demâ- 
lumbe. XX, No. 5$; Troplonr. Donations et 
testaments. II; No, 1042: Massc ct Verge 
sur_Zachariac, II. $ 428. p. 70: Demante 
et Colmet de Santerre, IV, No. 3 bis, IL: 
Dalloz. Rep.. Dispositions entre vifs, No. 
1609: Baudry et Colin. Donations et tes- 
tamenis, |. No. 1145, 1i4z: Planiol, II, 
No. 255$: Alexandresco. ed. 2-a, IV. par- 
tea Î, p. 257, 260), 

102. După altă părere, darurile ma- 
nuale nu sunt valabile decât pentru obi- 
cete de o valoare minimă. (Michaux. 
Donations. No. 505: Nacu. IL, p. 207). , 
103. Darul manual derogă numai la 

regulele de formă ale donaţiunilor între 
vii. însă este supus aceloraşi regule de 
fond ca şi donațiunile. (Demolombe. XX, 
No. ot: Aubry et Rau, cd. fa, VII, $ 659, 
nota 15, p. S2: Bufnoir, Proprict€ de Con. 
trat, p. 502; Dalloz. Râp., Suppl,, Dispo- 
sitions entre vifs. No. 425: Laurent, XII, 
No. 297 urm.: Baudry et Colin, Donations 
ct testament. [. No. 1154: Planiol, III, No. 
2555: Josserand. III. No. 1332; Alexan- 
dresco. ed, 2-a, IV, partea |. p, 258 nota, 
276). ! 
104. Pentru valabilitatea darului ma- 

nual se cere întrunirea a două elemente: 
1) acordul de voințe pentru a se face o 
liberalitate şi 2) tradițiunca materială a 
obiectului mobil dăruit. (Aubry et Rau. 
cd. 4-a, VII, $ 659, p. 80, 8; Dalloz, Râp. 
Dispositions entre xifs, No. 1603. 1604, 
1659: Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
+22: Laurent. XII. No. 277: Huc, VI, No. 
'$6: Planiol III. No. 2540; Josserand. III.
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No. 1329; Alexanilreseo, ed. 2-a, IV, par- 
tea Î, p. 204, 267; C. lamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1161). 
-105. Donatorul trebueşie să aibă în- 
tențiunea de u face o liberalitate dona- 
tarului. (Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vils, No. 1605, 1004; Suppl., Disposi- 
tions entre vifs, No. 423; “Laurent, XII. 
No. 284: Baudry ct Colin, Donations ct 

Planiol, III, No. 
2540; Josserand, III, No. 1532; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea Î, p. 262. 264, 
264). 

108. Intenţiunca de a da poate rezultă 
din declaraţia donatorului, din declara- 
ţia terțului însărcinat de a remite obi- 
ectul dăruit sau din fapte şi împreju- 
rări a căror constatare suverană aparţine 
tribunalelor. _(Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs. No. 1652; Comp.: Alexan- 
dreseo. ed. 2-a. IV, partea I, p. 266, 267), 

107. Donatarul trebucşie să aibă in- 
tențiunea de a primi obiectul dăruit. 
(Dalloz, Râp.  Dispositions entre vifs, No. 
1604. 1659: Laurent, ALI, No. 290; Planiol, 
III, No. 2540; Josseraud. III, No. 1532; Ale. 
Xandresco, ed. 2-u, IV, partea |, p. 262, 
264). 

102. Primirea obiectului dăruit face 
probă de consimțământul  donatarului şi 
este suficientă pentru transmiterea pro- 
prictății cu titlu gratuit, (Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vils, No. 1603; Comp.: 
Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea |. p. 
202, 204), : : 

109. Tradiţiunea reală este un ele- 
ment esenţial al darului manual iar nu 
un mod de executare a contractului. (Dal- 
loz, l€p.. Suppl.. Dispositions entre vifs, 
No. 423: Laurent, XII, No. 277; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, LI, No. 
1159: Planiol, III. No. 2540; Josserand, III. 
No. 1529: Alexandresco. ed. 2-a, 1V, partea 
]. p. 239, 262, 264, 267; C. Hamangiu. |. 
osetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No, 
1101. 1162). , i 
110. Simpla promisiune verbală a u- 

nui dar manual. acceptată de viitorul do- 
natar, nu are nici un efect juridic, dacă 
nu este urmată de iradiţiune. (Dalloz, 
RED Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
+25). 

1 (1. Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran dacă tradiţiunea a pus în adevăr 
la dispoziţunea donatarului obiectele mo- 
bile dăruite. (Iluc, VI, No. 1S6: Baudry ct 
Colin. Donations ct testaments, Î, No. 
1160; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea |, 
p. 265, 266: C. Ilamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu si Al. Băicoianu, III. No. 1161, 1162). 

112. Dispoziţiunile art. 1606 ce. civ. 
fr. (1316 c. civ, rom.) dela materia vân- 
zării, nu se aplică la tradiţiunea darurilor 
manuale (Huc, VI. No. 185; Baudry et 
Colin, Donations et testamenis. I, No. 
1161: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea l. 
p. 265, 2600). 
113. In cazul când obieciele pe care 

donatorul voeste să le dăruiască. se află 
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deja în mânele donatarului, darul manual 
se efectuează nuinai prin declaraţia dona- 
torului că voeşte să dăruiască. (Demolom- 
be. XA, No. 73: Aubry ct lau, ed. 4-a. VII, 
3 059, nota 17, p. 82: Laurent. XII, No. 
277: Comp: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea |. p. 205, nota 5), 
114, Dacă un lucru mobil a fost dăruit 

succesiv la mai multe persoane, acel că- 
ruia i se va face tradițiunea va fi propri- 
ctarul Incrului. (Alexandresco, ed, 2-a, 
IV. partea Î. p. 205). 
115. Dacă  donatorul a încetat din 

viață înainte de tradiţiunea lucrului dă- : 
ruit, moştenitorii pot refuză predarceă lu- i 
crului şi au dreptul să-l ceară înapoi dacă 
denatarul sa pus în posesiunea lui fără : 
drept. (Planioi. II, No. 2540; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV. partea Î, p. 265). 

(16. Pentru valabilitatea darurilor ma- 
nuale, trebueşte ca părţile să fie capabile 
de a da şi dea primi. (Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vils, No. 1645: Laurent, 
XII, No. 300: Josserand. III. No, 1552: Ale- 
Xandresco ed. 2-a. IV. partea Î, p. 255 
nofa, 262, 204, 276), 
117. Interzişii legali cum sunt cei o- 

sândiți la muncă silnică sau recluziune, 
nu an capacitatea de a face un dar ma- 
nual în timpul-exceutării pedepsei. (ile 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p. 7%, 277). ! 

118. Soții pot să-şi facă unul altuia | 
daruri manuale. deoarece legea nu-i » 
oprește. (Laurent. XII, No. 298; Alexan- ; 
dresco, ed. 2-a. IV, partea [, p. 277). 
119. Darurile manuale dintre soţi sunt 

revocabile conform  dispoziţiunilor art. : 
957 c. civ. rom. (Alexandresco, cd. 2-a, 
IV, partea Î,. p. 270). ţ 
120. Darul manual este nul dacă este 

făcu de o persoană incapabilă să dăru- [ 
iască sau unei persoane incapabilă să pri- | 

  

  

mească, (Dalloz. Rep... Dispositions entre: 
vifs, No. 1613;  Sunppl.,  Dispositions 
entre vils, No. 426; Luurent, ALI. No. 300; 
Josserand, III. . No. 13327. Ra 
(21. Tradiţiunea lucrului dăruit tre- i 

bueşte făcută donatarului de către dona- 
ior. în timpul vieţii acestuia. (Iluc, VI. 
No. 186; Planiol. IL, No. 2536: Alexun-. 
dresco, ed. 2-a. IV, partea I, p. 239, 266; 
C. Hamangiu. I. Rosetti-Bălănescu şi AL. 
Băicoianu, III. No. 1162). , 

129. In principiu trudițiunea lucrului: 
dăruit trebueşie să aibă loc odată cu con- 
cursul ambelor părți. una cu intenția de 
a ratifica şi cealaltă cu intenţia de a 
primi. totuşi în unele cazuri intenţia de: 
a gratilică sc poate produce înainte sau 
după tradiţiuneca lucrului dăruit. (Ale- 
xandresco. ed. 2-a, 1V, partea 1, p. 2607. 
128, Darul manual se poate face de: 

donator aproape de darea sufletului său. 
fiind de ajuns ca cel să fie lucid la minte 
şi să aibă intenţia de a se desezisa de lu- 
crul dăruit actualmente si irevocabil în 
folosul donatarului care a primit lucrul, 
(Demolombe, XX. No. 62; Laurent, XII, 
No. 299; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea: 

IL. n. 266, nota 3).
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124, Dacă nu există o deelaraţiune 
expresă din partea donatorului. intenţia 
de a dărui se poate deduce. din împreju- 
rările cauzei, (Alexandreseo. ed, 2-a, IV 
partea [Î.. p. 267). 

125. Dururile manuale nu  trebuese 
confundate cu  prezenturile obisnuite. 

darurile manuale sunt supuse 
condițiunilor de fond ale donaţiunilor în 
cecace priveşte capacitatea. raportul, re- 
ducțiunea ete. fiind dispensate numai de 
formele solemne, pe când prezenturile 
obişnuite -nu sunt supuse acestor condi- 
țiuni. (Alexandreseo, ed. 2-a, IV, partea 

p. 258, notă. 277), 
126. hNezulele prevăzute de lege la 

materia raportului sunt aplicabile daru- 
rilor manuale. . (Demolombe, XVI, No. 
255, 328: Aubrv et Rau. ed. t-a, VI, $ 052. 
nota 19: Dalloz, Rep. Suppl.. Dispositions 
entre vils. No. 450; Laurent, N, No. 5%: 
Baudry_ et Colin. Donations ct testa- 
ments, Î. No. 1155; Josserand, III. No. 1352: 
Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea Î, p. 258, 
text şi notă. 277; C. Ilamangiu. [. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu. IIÎ. No. 1164). 
127. Darurile manuale sunt supuse 

reducțiunci când vor întrece partea dis- 
ponibilă, (Josserand, IE, No, 1532; Ale- 
xandreseo, ed. 2-a. IV, partea |, p. 258. text 
şi notă, 278; C. Iamaneiu. |. Rosetti-Bălă- 
meseu şi AL Băicoianu, IN, No. 1163. 

(28. Darurile manuale sunt. în prin- 
cipiu. irevocabile ca orice donațiune în 
renere.  (Demolombe. XX. AXo. 61 urm: 
„urent, XII, No. 297: Baudry et Colin, 
Donations et testamenis. Î. No. 1156: 
Alexandresco, cd. 2-a. ÎN. partea |. p. 
os: C. Iamaneiu, [. Roseiti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III. No. 1166). 

129. Darurile manuale sunt supuse 
regulelor prevăzute de lege la revocarea 

neexecutarea condi- 
tiunilor, ingratitudine sau naştere de co- 
pii. (Dalloz. Nen., Dispositions entre vils, 
No. 1655; C. Ilamangiu [, Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, IL. No. 1164: Jos- 
<crand, II. No. 1532. 

120. Dacă insă darurile manuale con- 
stituese simple prezenturi sau cadouri, 
care sunt valabile fără îndeplinirea for- 
malităţilor prevăzute de lege pentru do- 

supuse revocărei. (De- 
molombe. XĂ, No. 59; Dalloz, Rep. Dis- 

viis, No. 1614: Comp: 
Alexanudresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 355, 
notă). 

124. Pentru ca un dar manual să con- 
stitue un simplu prezent sau cadou 
“trebucşte să se examineze dacă există 
uzul acestor daruri, sau dacă este făcut 
ca un semn de recunoștință sau de pria- 
tenie şi dacă este în raport cu poziţia 

c (Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vifs, No. 1614. 

„ Numai lucrurile mobile suscepti- 
bile de tradiţiune pot face obiectul daru- 
rilor manuale. (Dalloz, Rep... Disposi- 

vils. No. 1606;  Josserand, 

DESPRE DONAȚIUNILE INTRE VII Art, 813 

III, No. 1350; Alexandresco. ed. da, IV, 
partea I, p. 272: C. Iamangiu, [. Rosetti: Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1160, 
1165). 
„182. Orice obicet mobil corporal poate, 
in general. să facă obiectul unui dar ma. nuul. (Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vils, No. 1615; Suppl,. Dispositions entre 
vifs._ No. 457; Laurent. NIL, No. 979; lluc. 
VI, No. 186, 187; Baudry et Colin. Dona: 
tions et testuments, I. No. 1173. 1185: 
Planiol, UL. No. 2539: Josscrand, III, No. 
1550; Alexandresco, ed, 2-a. IV, partea 
PD. 292). 
124. Vapoarele nu pot face obicetul 

darurilor manuale, deşi sunt lucruri mo- 
bile, (Baudrv_ et Colin. Donations et tes: 
taments, |. No. 1174: Josserand, IlI, No. 
1551; Alexandresco, ed, 2-a, IV, partea 1. 
p. 272). | 
125. O universalitate de lucruri mo- 

bile precum şi o parte indiviză dintr'un 
lucru mobil, nu pot face obiectul unui 
dar manual, ci numai unul sau mai multe 
ubiecte mobile _ individuale.  (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 272, nota 2). 

126, O universalitate de lucruri mo- 
bile poate face obiectul unui dar manual, 
numai când este dată la mai multe per- 
soane care urmează să împartă între ele 
această universalitate. (Alexandresco, cd. 
2-u, LV. partea 1, p. 272, nota 2), 
137. Imobilele nu pot face obiceiul 

unui dar manual. (Josserand, III, No. 133U: 
Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea |, p. 
272), 

138. Manuscrisele operelor literare pot 
forma obiectul darurilor manuale. (De- 
molombe, XĂ. No, Zi: Aubry et Rau, ed. 
s-ai VII, $ 659, nota 23, p. 83: Dalloz, Rep. 
Suppl., Dispositions entre vils, No. 457: 
Laurent, XII, No. 283; Iluc, VI, No. 87; 
Baudry et Colin. Donations et testaments, 
I, No. 1181: Alexandreseo, ed. 2-a, IV, par= 
tea |. p. 274. 275). 

139. Darul manual al unui manuscris 
nu poate conferi  donatarului dreptul de 
a-l publica. (Laurent, XII. No. 283; Huc, 
VI. No. 187; Baudry et Colin, Donations 
ct testaments._I, No. 11S2; Josscrand, III. 
No. 1531;  Contra.: Demolombe, XX, 
No. 72). , 

140. In orice caz donatarul va do- 
bândi asupra manuscrisului drepturile pe 
care a înțeles donatorul să i le 'confere, 
examinându-se intențiunea sa. (Dalloz. 
Rep... Dispositions entre vils, No. 1615). 

144. După părerea dominantă, darul 
manual nu poate servi ca să transfere 
întrun chip principal şi direct. dreptul 
de proprietate literară, care este un drept 
incorporal deoarece propriciatea literară 
şi proprietatea manuscrisului sunt două 
lucruri cu totul deosebite, (Aubry ct Rau, 
cd, 4-a. VII, $ 659. nota 23, p. 85; Dalloz. 
Nep., Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
357: Laurent, XII. No. 285; Iluc, VI, No. 
15; Baudry ct Colin. Donations ct tes- 
taments. |. No. 11$2; Josserand, III, No. 
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1351; Alexandresco, ed. 2-a, IV, pariea |, 
p. 275: Contra.: Demolombe, XX, No. 72. 
Troplong, _ l)onations_ ct testament, IE. 
No. 1056: Mass et Vergâ sur Zachariae, 
IN, $ 48, nota 15, p. 72). 

142, Acceaş soluțiune esțe admisibilă 
şi în privința proprietăţii artistice. Astfel, 
darul manual al unui 
feră donatarului dreptul de a a-l repro- 
duce prin gravură sau altele. (Baudry cet 
Colin, Donations et testaments. Î, No. 1182 
urm.; Alexandresco, ed. 2-a. 1V. partea |, 
p. 270, text şi nota |). 

142. Crenuţele şi celelalte lucruri 
incorporule, considerate de lege ca lucruri 
mobile, nu pot face obiectul darurilor ma- 
nuale deoarece legea cere forme speci- 
ale pentru transmiterea proprietăţii lor. 
(Demolombe, XĂ, No. 70: Troplong Do- 
nations et testaments, II. No. 1057: Aubri 
et Rau, cd. d-a. VII, $ 659, nota 21. p. 85: 
Dalloz. Râp., Dispositious entre vifs, No. 
1017; Suppl. Dispositions entre vils, Ao. 
455, 459; Laurent, XII, No. 279: Iluc. VI. 
No. 187, 188: Baudry et Colin, Donutions 
et testaments, Î. No. 1155: Planiol, ed, 6-u. 
LI, No. 2539;  Josserand, LII, No. 1350: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1. p. 22: 
C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu. I[ll. No. 1160, 1165). 

144. Tradiţiunca înserisului cure con- 
stată o creanţă, chiar făcută cu intenţia 
de u dărui nu valorează ca donaţiune 
ci trebueşte a se îndeplini  formalităţile 
cerute de lege pentru donaţiuni şi cesi- 
uni. (Demolombe, AXĂ, No. 6$, 70: Tro- 
plons, Donations ct testaments. II, No. 
1037; Aubry et Rau, ed. ha, VII, $ 650, 
nota 21, p. S3; Dalloz, Rep., Suppl.. Dispo- 
sitions entre vifs, No. 458; Laurent, XII, 
No. 279; Planiol, III, No. 2559: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, LV. partea 1. p. 272). 

145. Remiterea cu titlu gratuit a 
actului de creanţă, făcută însăşi debito- 
rului, poate formă obiectul darului ma- 
nual. (Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs. 
No. 1617; Suppl.. Dispositions entre vifs, 
No. 439), 

146. Drepturile personale şi dreptu- 
rile reale aplicabile la un lucru care nu 
poate fi transmis dela mână la mână, nu 
pot face obicctul unui dar manual, 
(Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea |. p. SD 
2:29). 

447: Biletele lo ordin şi serisorile de 
schimb nu pot face obiectul unui dar ina- 
nual, când s'a făcut numai tradițiunea lor. 
fără transport sau îndosare (gir). (Mass6 
ct Verg6 sur Zachariac, Il, $ 428, nota 15. 
p. 20; Troplong, Donations et testaments. 
IE, No. 1057;  Dalloz, Râp., Dispositions, 
entre vifs, No. 1624, 1627: Suppl., Disposi- 
tions entre vifs, No, 440: Îhurent. XII, 
No. 282, 310; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, ÎI, No. iis7: Alexandresco. 
ed. 2-a. IV. partea |. p. 274). 

148. Indosarea în alb a unui cfect 
de comerţ, negociabil, cum ar fi un bilet 
la ordin, după o părere transmite propri- 
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etatea cu titlu gratuit, purtătorului afară 
bine înţeles de cazurile de faliment şi 
de atingerea rezervei moștenitorului dona- 
torului. (Dalloz, hep., Suppl., Dispositions- 
entre vils, No. 441: Baudry ct Colin, Do- 
nations ct testaments, |, No. 1188: Ale- 
xandresco, ed. 2-u, [Y, partea | 274: 
Comp.: Lyon-Caen et Renault, Lraite de 
droit commercial. IV, No. 151 bis). 
149. După altă părere, efectele de ca- 

merj negociabile nu pot face obiectul unui 
dar manual, când cesiuuea lor este făcută 
sub forma unci îndosări în alb. (Demo- 
lombe. AX, No. 109: Aubry et Rau. ed. 
4-a, VII, $ 659, notu 26, p. 8; Dulloz, Rep. 

Dispositions entre vifs, No. 1628; Suppl, 
Dispositions entre vifs. No, +1: Laurent, 

ț No. 310: Lyon-Caen et Renault, 
Traite de droit commercial, IV, No. 154 
bis; Comp.:  Planiol, II. No. 234%; Jos- 
segrand, Îl. No. 1350). 

150. lifectele la purtător pot face 
ubicetul darurilor manuale şi remiterea 
titlurilor efectuează  donațiunea însăși 
creanței. (Demolombe XA. No. 69: Masse 
et Verge sur Zachuriae, II 8 428, nota 10, 
p. 70: Troplong. Donutions et testaments. 
||. Ne. 1042: Aubrv et Rau. cd. S-a. VII, $ 
639, notu 22, p. 53; Dalloz, Rep. Suppl: 
Dispositions entre vis, No. 458: Laurent.. 
XII. No. 251: Îlue, VI. No. 186: Baudry 
et Colin, Donations et testaments, I, No. 
1156: Planiol, III, No. 2539: Josserand. III, 
1331; Alexandresco. ed. 2-a, lV, partea |, 
p. 273: C. Ilamanzgiu, |. Nosctti-Bălănescu: 
si Al. Băicoianu, LII. No. 1165). , 

154. Darul manual de titluri la pur- 
tător. după o părere. poute fi făcut cu 
rezerva de uzufruct sau de nuda propri- 
ctate pentru donator. (Dalloz. Rep. 
Suppl... Dispositions_ entre vifs, No. 454; 
Muc, VI. No. 1S6: Baudry ct Colin, Do- 
nations et testaments, Î. No. 1175 urm 
1484: Planiol, II. No. 2542: Alexandresco. 
cd. 2-a. IV. partea I, p. 275). 

1582. Sau când donatorul ar fi impus 
donatarului sarcina de a-i plăti o do- 
bândă, echivalentă cu aceea pe care o. 
produce titlul dăruit. (Planiol, III, No. 
2532; Alexandresco, cd. 2-a, IV. partea |. 
p. 975). 
158. După altă părere, darul manual 

de titluri la purtător nu poate fi afectat 
de condițiuni, cum ar fi rezerva de uzu- 
fruct sau de nuda proprictate. (Dalloz, 
răi Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
+34). 

154, Titlurile nominative nu pot face 
obiectul unui dar manual. (Baudryv et Co- 
lin. Donations et testaments. I. No. 1185: 
Josserand, III. No. 1330: Alexandresco, ed.. 
2-a. IV, partea 1, p, 273, notă). 
155. Un brevet de invenţiune nu poate- 

face obicctul unui dar manual (Baudry et 
Colin. Donations et testaments, I. No. 
1184: Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea 1. 
p. 276). : 
156. Tradiţiunea“ lucrului care face 

obicetul unui dar manual poate îi făcută 
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unui terţ însărcinat ca să predeă lucrul 
dăruit donaturului, deoarece nu se cere 
ca donatorul şi donatarul să fie numai 
decât în prezenţă şi remiterca să se facă 
dircet  donaturului de către donator. 
(Aubry cet Rau, ed. 4-a, VII, S 050, p. S2: 
Dalloz, Râp.. Dispositions entre vils, No. 
1641: Suppl., Dispositions entre vils, No. 
442; Laurent, XII, No. 201: Baudry et Co- 
lin, Donations ct testaments, [, No. 1162: 
Planiol, IL No. 2541: Alexuudresco, ed. 
2-a, LV, partea 1, p. 205). . 

157. Darul manual poate îi făcut prin 
intermediul unei terțe persoane care este 
insărcinută chiar verbal să predeă lucrul 
dăruit donatarului, chiar dacă terța per- 
soană nu are o procură autentică sau ex- 
presă. (Demolombe, N. No. 63: Comp. 
Alexandresco, cd. Za, IV. partea |, p. 
268, 2609). 

158. Tribunalele “vor apreciă în mod 
suveran existența mandatului verbal din 
partea  donatorului.  (Alexandreseo, ed. 
2-a, IV. partea IL. p. 269, 

159. Darul manual poate fi făcut unei 
terțe persoane care are mandat expres 
cu să primească pentru  donatar lucrul 

" donat: în acest caz acest mandatar pri- 
meşte darul si donaţiunea după o părere 
se perfectează şi se exceută imediat. 
(Coin-Delisle Commentaire, Art. 932. No. 
23; Demolombe XX, No. 64: Vazeille, Sue 
cessions. donatiuns et testaments, Art, 931. 
p. 224; Grenier. Donatious et testaments, 
Ii. p. 99: Mareadâ. Art. 931, No. 5: Dalloz. 
Rep., Dispositions entre vils. No. 164: 
Laurent, XII. No. 291. Planiol. [I[. No. 
2541: Alexandresco. ed. 2, [V, partea |. 
p. 270). 

160. După altă părere. în acest caz. 
donaţiunea se perfecționează şi se execută 
numai din momentul când mandatarul a - 
remis obicetul dăruit în mânele donata- 
rului. deoarece numai din acest moment 

- există tradițiunea reală (Baudry et Colin. 
donatious et testaments, Î, No. 1165), 

I6GI. Darul manual poate fi primit și 
de un reprezentant în virtutea unui man 
dat legal cum _ cete tutorul. (Demolombe. 
NĂ. No. 64: Dalloz. Rep. Dispositions 
entre viis, No. 1645: Bufnoir Propriâi& ct 
contrat, _p. 500; Alexandreseo. ed, 2-a, IV. 
partea Î, p. 269). 
162. Darul manual făcut prin inter- 

mediul unei terțe persoune, care nu are 
mandat să primească pentru mandatar si 
donatorul nu a fixat data când trebhueşte 
să se facă tradiţiunea obiectului dăruit do- 
natarului nu este valabil decât dacă sa 
predat obiectul dăruit donatarului sau 
dacă darul a fost acceptat de donatar în 
timpul vieții donatorului.  (Demolombe. 

CĂ. No. 65, 65; Aubry ct Rau, cd. 4-a. 
VII, Ş 659, nota 18. p. 82: Bufnoir, Pro- 
prict€ et contrat, p. 500: Dalloz. Rep. 
Dispositions entre vils. No. 1046: Suppl., 
Dispositions entre vifs. No. 442: Laurent, 
XII. No. 293: Huc, VI. No. 186: Baudrvet 
Colin. Donations cet îtestaments, I. No. 

Li, 
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1163; Planiol, III, No. 2541; Alexandresco, 
ed. 2-a. 1V, parteu I, p. 269, 270, 274]. 

162. In ucest caz darul manual este 
nul dacă este predat donatarului sau ac- * 
ceptat de către el după «decesul donatoru- 
lui. (Demolombe. XX, No, 63, 65: Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VII. S$ 059, nota 18, p. 83; 
Buînoir, Propricte cet  Contrat, p. 500: 
Dulloz. Rep., Dispositions entre vifs, No. 
1646; Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 
442; Laurent, XII, No. 295; Iluc, VI, No. 
156; Baudrv ct Colin. Donations ct testa- 
ments, Î, No. 1163; Planiol. II, No. 254; 
Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea | p. 
209, 270, 271). 

1634. In cuzul precedeut, moştenitorii 
donatorului se pot opune la predarea lu- 
crului dăruit dovatarului şi pot cerc res- 
tituirea lui. (Aubry ct lau, ed. 4-a, VII, 
$ 659, nota 19, p. 85; Planiol, III, No. 254; 
Comp.: Demolombe, XX. No. 07). 

1685. Când donatorul predă lucrul dă- 
ruit depozitarului  impunându-i  condiţi- 
«nea ca să nu transmită acest lucru dona- 
tarului decât după decesul lui, după o pă- 
rere, după decesul donatorului. depozita- 
rul nu mai poate predă lucrul dăruit do- 
natarului ci trebueşte să-l predea moşte- 
nitorilor donatorului, deoarece în cauză 
trebueşte să se facă aplicaţiunea dispozi- 
țiunile art. 1939 şi 2005 ce. civ. Îr. beti 
şi 1552 e. civ, rom). (Demolombe XX. 
No. 66 urm: Aubry et Rau, ed. da. VII. 
S 059, nota 20, p. 85: Bufnoir, Propricte 
ct Contrat. p. 501: Daltoz, Râp., Disposi- 
tions entre vifs. No. 1636: Laurent. NII. 
No, 296: Iluc, VI, No. 156; Baudryv ct Co- 
lin. Donations, et testaments, I, No. 1172; 
Planiol. II. No. 2540: Alexandreseo. ed. 
2-a. IV, partea Î. p. 271). 

166. După altă părere. în acest caz 
darul manual este valabil. deoarece când 
mandatul are de obiect un act care tre- 
tucşte făcut după decesul mandantului, 
el nu ia Sfârşit şi dispozițiunile art. 1939 
e. civ. în. (IGI1 e. civ. rom.) nu se aplică 
in acest caz.: (Dalloz, Râp.. Disposilions 
entre vifs, No. 1647). - 

167. După a treia părere, în acest 
caz darul manual. “va fi deelarat valabil 
numai dacă darul a fost făcut cu ritlu 
de_restituire sau pentru motive de delica- 
teță şi de onoare. (Duranton. VIII, No, 597; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs. No. 
1650. 

168. Dacă donatorul a lăsat lepozita-. 
rului și un înseris care cuprinde toate ele- 
inentele unui testament olograf, în acest 
caz nu mai cste un dar manual ci un ade= 
vărat legat.  (Dalloz. Râp.. Dispositions 
entre vifs, No. 1651). 
„169. Dacă terțul mandatar = fost în- 

săreinat să reinită obiectul darului ma-" 
nual unei persoane incapabile. donuţiunea 
este nulă. (Demolombe, XVIII, Na. 267: 
Dalloz, Rep... Suppl. m Dispositions tr 
vifs, No. 444). positions entre 
„170. Dacă terţul mandatar au fost în- 

sărcinat să remită obicctul dăruit unul 
donatar necunosent de - donator, donaţi- 
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unea este nulă. (Dalloz, Rep. Suppl,. Dis- 
positions entre vifs, No. 444). 
171. Durul pe care un terţ este însăr- 

cinat să-l dea săracilor dintro comună 
nu poate fi considerat ca fiind făcut unui 
beneficiar incert. (Dalloz, Rep. Suppl., 
Dispositions entre vifs. No. 444), 

172. Donatarul care nu mai are pose- 
siunea lucrurilor dăruite și reclamă lucru- 
rile pe care pretinde că au format obiectul 
unui dar manual, este obligat să facă 
proba acestei donaţiuni, (Dalloz. Rep. 
Suppl.. Dispositions entre vils. No, 447: 
Baudry et Colin. Donations ct testaments, 
TI. No. 1192, Josserund, III. No. 1535; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea I. p. 279: 
C. Hamangiu. L. Rosctti-Bălăneseu si Al. 
Băicoianu. III, No. 1164). 

173, În acest cuz donatarul va trebui 
să dovedească  remiterea anterioară în 
mâinile sale a obiectelor ce le revendică 
precum şi intențiunea de a dărui a celui 
care i-a remis obicelele revendicate. (Dal- 
loz. Rep. Dispositions entre vifs, No. 
1604, 1652; Suppl., Dispositions entre vifs, 
No. 447; Laurent, MIL. No. 284: Josserand. 
IL. No. 1533). | | 
174. emiterea obiectelor se poate do- 

vedi prin orice fel de probă, cum ar fi 
prin martori, deoarece este un fapt mate- 
rial cu orice fapt de posesiune. (Dalloz. 
Rep. Suppl.. Dispositions entre vis, No. 
437; Laurent. NIL No. 285; Iluc, VI. No, 
186; Baudry ct Colin. Donalions ct testa- 
ments. ], No. 1195: Alexandresco. ed. 2-a. 
IV, partea 1, p. 287). 

175. Intenţiunca de a dărui a celui 
care a remis obiectele, după părerea do- 
minantă, va putcă fi dovedită cu murtori 
numai în cazul când proba cu martori 
este admisă conform dreptului comun. 
(Dalloz. Rep., Disnositions entre vifs, No. 
1654; Suppl., Dispositions entre vils. No. 
447; Laurent, XII, No. 285: Ilue, VI. No. 
156; Baudrv et Colin, Donations et testa- 
ments, [, No. 1192; Alexandresco, ed. 2-a, 
1V, partea I, p. 286, 257: C. Ilamangiu. |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1164). , 

176. In lipsa oricărei alte probe, in- 
tențiunca de a dărui va putcă fi stabilită 
prin relațiunile -dintre părți şi prin im- 
porianța valorii obiectelor dăruite faţă cu 
situațiunea lor materială şi socială. (Dal- 
loz Rep... Disposilions entre _vils. No. 
1652). 
177. După altă părere. donatarul va 

putcă face dovada darului manual prin 
martori şi  prezumpliuni,: oricare ar îi 
valoarea lucrului dăruit. (Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea I. p. 287, 2S8). 

178. In cazul când donatarul posedă 
lucrurile cari au format obiectul unui dar 
manual şi cele sunt revendicate de către 
donator sau moştenitorii săi, aceştia vor 
trebui să dovedească reclamaţiunea lor 
deoarece donatarul are în favoarea sa 
prezumpțiunea de proprietate prevăzută 
de art. 2279 e. civ. îr. (1909 e. civ..rom.). 
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(Demolombe, XX, No. 79 urm.: Aubry ct 
Rau, ed. 4-a. VII, $ 659. nota 14. 15, p.8&; 
Troplong, Donutions ct testaments. IL No. 
1045 urm.; Dalloz, Rep. Suppl.. Disposi- 
tions entre vifs, No. 445, 449. 454; Laurent, 
AI. No, 224, 2$6: Fuc, VI, No, 186; Baudry 
ct Colin, Donations et testaments, L. No. 
1195: Planiol. III, No. 2545: Josserand. III, 
No, 1534; Alexandresco, ed. 2-a. LV. par- 
tea Î. p. 270, text.şi notă 3: C. Hamangiu, 
|. Roseiti-Bălăneseu şi Al. Băicoianu, IIL 
No. 1104), 
179. Pozesorul nu este protejat de Pre- 

zumpțiunea de proprietate prevăzută de 
art. 2279 e, civ. (În. (1909 c. civ. rom), 
când revendicantul dovedeşte că posesi- 
unca nu întruneşte  condijiunile cerute 
pentru ca acest articol să-și găsească 
aplicațiunea.  (Demolombe. XX, No. 79: 
Dalloz, Rep. Suppl..  Dispositions entre 
vis. No. 450: Laurent, NIL. No. 286. 287; 
ue, YI, No. 156; Baudry et.Colin. Dona- 
tions_ ct testaments, TI. No. 1194: Planiol, 
III, _No. 2545;  Josserand, HI, No. 1554 
1555: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. 
p. 250: C. Ilamaneiu, ÎI. Rosetti-Bălănescu 
şi „AI. Băicoianu, III, No. 0164, 1105). 

180. .istfel este când revendicantul 
dovedeşte că posesorul deține obiectele 
nu cu titlul de dar manual ci în virtutea 
unui contract, cuasi-contract. delict sau 
cuasi-delict, sau când dovedeşte că puse- 
siunea este neregulată, nu e paşnică, este 
echivocă. clandestină sau precară. (Dal- 
loz. Rep.. Suppl., Dispositions entre vifs. 
No. 450: Planiol. II, No. 2545: Josserand, 
III, No. 1334, 1555: Alexandreseo, ed. 2-a, 
IV. partea I, p. 280: C. Ilamaugiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu si Al. Băicoianu, III. No. 
1164, 1165). 

18|. Proba neregulaiei posesiuni a po- 
sesorului lucrurilor revendicaie va fi fă- 
cută după cum revenlicantul alegă că în 
fapt a existat un contract. cuasi-contract,. 
delict sau cuasi-delict, Când. revendican- 
tul alegă că obligaţiunea de | restituire 
decurge dintr'un contract, dacă obiectul 
pretinsului dar manual are o valoare mai 
mare de 150 lei vechi. dovada nu se va 
puteă face decât prin ajutorul unui act 
scris sau a unui început de probă scrisă. 
compleciat cu martori sau prezumptiuni. 
(Demolombe. XX. No. s0; Dalloz, Rep. 
Suppl., Dispositions entre vils, No. 454: 
Laurent, XII, No. 287; Baudry. et Colin. 
Donations et testaments. I. No. "1202, 1219: 
Planiol, II. No. 2545:: Comp.: Josserand. 
HL. No. 1333 urm., Alexandresco, cd. 2-a. 
1V. pariea I, p. 281, 289: C, Mamangiu, |. 
Rosctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ili, No. 
1164). , . 

182. Deasemenea mărturisirea şi ju- 
rământul posesorului sunt admisibile. 
(Demolombe, XX, No. S0; Dalloz, Râp.. 
Dispositions entre viis, No. 1655: Laurent. 
XIA, No. 504; Baudrv cet Colin, Donations 
ct iestaments, Î. No. 1210; Josserand, III. 
No. 1353: Alexandreseo. ed. 2-a. IV, par- 
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Codul civil 

tea [, p. 251. 2v0; C. Mamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, IlE, No. 1164. 

183. Când revendicantul recurge la 
proba _mărturisirei posesorului această 
mărturisire este indivizibilă. (Pothier, Obli- 
gations, II, No. 832: Demolombe. XX. No. 
50; Mass et Verge sur Zuchariae, III, $ 
606, nota 6 p. 339; Aubry ct Rau, VII. $ 
751, text si nota 27, p. î76: Laurent, XII, 
No. 2585; Baudry et Colin. Donalions et 
testaments, ], No. 121: Comp.: Alexan- 
dresco, ed, 2-a, IV, partea IL, p. 290 urm.). 

184. Dacă se dovedeşte că unu din 
părțile mărturisirei este fulsă, indivizibili- 
tatea mărturisirei nu formează un obstacol 
pentru ca revendicantul să facă dovada 
contrară prin martori sau prezumpțiuni. 
(Demolombe, XX, No. Si: Laurent NIL 
No. 268; XX, No. 205: Baudey et Colin. 
Donutions et testamenis. [, No. 1215 urm. 
Comp.: Alexandresco. ed. 2-a, 1Y. partea 
[. p. 291, 292, 993, 294), 

185. Deasemenea dacă una dintre 
părţile mărturisirei este de o neverosimi- 
litate grosieră,  (Demolombe, AX, No. SI; 
Laurent, XII, No. 253; XX, Ao. 206; Buu- 
dry et Colin. Donations cet testaments, 
I. No. 1209: Alexandresco. ed, 
parica I, p. 293. 294). 

186. Când revendicantul alegă că o- 
bligațiunea de restituire decurge dintr'un 
cuasi-contract. delict sau cuasi-deliet. do- 
vada se va puteă face prin orice mijloace 
de probă. chiar simple prezumpțiuni, (De- 
molombe, XX, No. 79; Daltoz, Rep.. Suppl., 
Dispocitions entre vifs, No. 454: Laurent, 
AU, No. 287; Baudry et Colin. Donations 
ct testaments, IL. Ao. 1202, 12185; Planiol, 
III, No. 2545: Alexandresco. ed. 2-a, 1V, 
parica Î, p. 2: C. Hamangiu. [. Roseiti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1164). 
187. Revendicantul poate dovedi că 

posesiunea pretinsului donatar este echi- 
vocă şi ascunsă, prin orice mijloace de 
probă, chiar martori si prezumpțiuni. 
(Demolombe. XX, No. St; Dultoz. Rep, 
Suppl, Dispositions entre vils, No. Bi: 
Josserand, III. No. 15353: Alexandresco. 
cd. 2-a, IV. partea [. p. 252: C. Ilamangiu |. 
Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. TII, 
No. 1164). 
188. Tribunalele vor 

2-a. . 

apreciă în mod 
suveran prezumpțiunile din care rezultă, 
că posesiunea este cehivocă. (Demolombe, 
XX, No. 81; Dalloz, Rep. Suppl., Disposi- 
tions entre vils, Na 451; Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea I, p. 282, 283, 284. 

189. Caracterul echivoc al posesiunci 
poate rezultă din multe împrejurări, 
Astfel prima împrejurare este aceca a 
comunităţii de locuinţă între donator și 
donatar, cum e între soţi, între stăpân şi 
servitor, cete. (Domolombe, Xă, No. Si: 
Froplong. Donations ct testaments, II, No. 
1050; Dalloz, Rep., Sunppl., Dispositions 

“entre viis. No. 452: Laurent, XII, No. 286: 
Baudry et Colin, Donations ct testaments, 
Il, No. 1198. 1199: Planiol. III. No. 2545: 
Josserand, III, No. 1535; Alexandresco. 

DESPRE DONAȚIUNILE INTRE VI 

„ Donations et testaments, ], 

Art. 813 

ed. 2-a, IV, parica I[. p. 277, nota 4, 231, 
282, 255; C. Ilamangiu, L Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, II, No. 1165). 

190. .iltă împrejurare care poate con- 
stitui o prezumţiune că posesiunea nu este 
animo domini, este atunci când darul ma- 
nual pretins având de obiect titluri la 
purtător. posesorul nu a încasat cupoa- 
nele acestor titluri,  (Dalloz, Rep., Sunpl.. 
Donations entre vifs, No. 455; Baudry et 
Colin. Donations et testaments, [, No. (198, 
1200, 1201; Alexandresco. ed. 2-a, IV. par- 
tea Î. p. 283. 255, 286). 

191, Altă împrejurare care poate con- 
stitui o prezumpţiune că posesiunea este 
echivacă este aceea rezultată din însăşt 
actele  defuctului. Astfel se va putcă 
stabili că nu a fost dar manual, când se 
va constată că defunctul nu a putut avcă 
intenția să avantajeze pe unul dintre moş=- 
tenitorii de sânge deoarece avcă o dra- 
koste egală pentru toţi. (Alexandresco, 
cd. 2-a, ÎN, partea Î. p. 285). 
192. Deusemenca o altă îniprejurare 

care poate constitui o prezumpţiune că 
posesiunea este cehivocă este atitudinea 
pretinsului donatar după decesul pretin- 
sului donator. Astfel ar fi faptul că pre- 
tiusul donatar nu a invocat darul manual 
decât după ce moştenitorii l-au reclamat 
că a sustras lucruri de ale defunctului, 
sau luând parte la inventarierea averei 
defunctului, el nu a făcut nici o declara= 
lie în privința darului manual, ete. (Ale- 

* xandresco, ed. 2-a, IV. partea [, p. 286: C. 
Ilamangiu, ]. Rosetii-Bălănescu și AL Băi- 
coianu. Îl, No. 1165). 

193. In cazul când donatorul sau MOş- 
tenitorii săi cer revocarea sau reducerea 
darurilor manuale iar donatarul neagă 
existența lor, reclamanții vor trebui să 
dovedească existența darului manual. 
(Baudry et Colin, Donations ct testaments, 
I, No. 1204: Comp,: Josserand, IL. No. 
1533: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 259, nota 2: C. Iamangiu. [. Rosctti-Bă- 
lănescu şi AL. Băicoianu, IL, No. 1164). 
494. Donatorul sau moştenitorii săi, 

când ci se prevalează de un drept care 
le apariine dela defunct. nu vor putcă 
dovedi existenţa darului manual cu mar: 
tori sau prezumpiiuni decât in cazul 
când valoarea darului va fi mai mică de 
"150 lei vechi. (Baudry et Colin, Donati- 
ous et testaments, I. No. 1203: Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea ÎI. p. 289, 
nota 2). ” 

195, Dacă insă moştenitorii  donuto- 
rului se prevalează de un drept pro- 
priu alegând că liberalitatea a uvut de 
scop să eludeze regulele privitoare Ia 
raport şi la cotitatea disponibilă. ci vor 
putcă dovedi darul manual prin orice 
mijloace de probă; chiar prin martori şi 
simple prezunipțiuni, (Baudry ct Colin, 

No, 1205;  Jos- 
scrând, III, No, 1333; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea JI, p. 289. 

196, Aciele de donaţiune făcute în



Art. 813 

lară străină, de francezi (români), de bu- 
nuri aflate în Franţa, (România), sunt 
valabile când au fost făcute lu Consulat 
după formele prescrise pentru actele au- 
tentice. (Demolombe, XX. No. 17. 115: 
Dalloz, Rep.. Consul, No. 70, 97: Iluc, VI, 
No. 261; Baudryv cet Colin, Donations et 
testaments. I, No. 1713: Comp: Alexan- 
dresco, ed, 2-a, 1V. partea Î, p. 325), 
197. Românii care vor să facă donua- 

țiuni în țară străină, le vor face înaintea 
funcţionarilor competenţi din 
sau înaintea agenţilor români din străină- 
tate, conform legilor române. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 525). 

198. Chiur dacă în ţară străină donu- 
jiunile se fac prin acte sub. semnătură 
privată, românul va fi obligat să facă 
donaţiunea prin act autentic, deoarece în 
contractele solemne. formele consimţă- 
mântului părților sunt guvernate de legea 
personală a acelui care contractează. 
(Alexandresco, cd. 2-a, 1V. partea |. p.3%: 
Comp.: Duranton. I. No. 9t: Laurent, |. 
No. 99; NAM. No. 49: Bertauld, Questions. 
pratiqucs et  doctrinales, |, Ne. 154: 
Comp. Contra: Demolombe, Î, No. 106: 
NI, No. 113: Mass et -Verge sur Zachu- 
riac, INI, $ 427, text şi nota 16. p. 73: Aubryv 
ct Rau. VII, $ 6509, text şi nota 29, p. 8; 
Huc, [. No. 168: Baudry et Colin. Donuti- 
ous et testaments, Î. No. 1713). 

199. Capucitateu unei femei măritate 
care a făcut un dar manual în străinătate 
va fi guvernată de legea sa „națională, 
iar nu de legea ţării unde s'a făcut darul 
manual. (Alexandresco. cd. 2-a, IV, par- 

tea |. p. 288, 289). 
200. Darul manual făcut în strămă- 

nătate va fi dovedit potrivit legii ţării unde 
a fost făcut. (Alexandresco, ed. 2-a. IV. 
partea 1, p.'2$9). , 
201. Străinii în România vor puteă 

face donaţiunile potrivit legilor române. 
sau la agenţii lor diplomatici cu formeie 
prevăzute de legca lor respectivă. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a. IV. partea |. p. 52%: 
Comp.: Demolombe. XX, No. 114). 
202. Donaţiunile deghizate sau as- 

cunse sub forma unui contract cu titlu 
oncros făcute în țară străină, vor auveă 
efect în România (Alexandresco, cd. 2-a. 
IV. partea I, p, 325. nota 1). 
203. Donaţiunile manuale făcute în 

iară străină, unde sa făcut tradițiunea lu- 
crului dăruit. vor aveă efect în România. 
(Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea |, p. 
525, nota 1). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare de 1a 1924 până la 1927). 

|. Donaţiunile deghizate sub forma 
unor contracte cu titlu oneros. chiar cânul 
au fost făcute în frauda rezervei. nu sunt. 
inexistente ci valabile, supuse însă tutu- 
ror regulelor de fond la cari sunt supuse : 
şi donaţiunile învestite cu formele legale. 

DESPRE DONAȚIUNILE INTHE VU 

acea ţară : 

„donaţiunea 

Codul civil 

prin urmare reducţiei şi raportului. după 
împrejurări (C. Apel Craiova S. IL. 1 din 
5 lanuarie 1925, Pand. Rom.. 1925, 11. 75). 

2, Darurile manuale deşi lipsite de 
forma autentică, sunt valabile ca dona- 
țiuni, iar [ormalilatea acceptării prevă- 
zută de. art, 514 din codul civil. este îu- 
locuită prin remiterea şi luarea în primire 
au ebicctului de către donatar. (Judecătoria 
ocol rurut Seszareea-Doli. 24 din 16 Te- 
bruarie 1925. Justiţia Olieniei 11-—15/1926). 

8. O donaţie  deghizată nu poate fi 
anulată din cauza lipsei autenticităţii: ea 
ar puteă fi anulată atunci când sar in- 
vocă motive “de fond trase din incapaci- 
tatea părţilor contractante sau din alte 
motive de revocare. (Trib. Covurlui S. |. 
228 din S Aprilie 1925 Pand. Săpi., 1671926, 
Pand. Rom 1926. [Il 87, 
Mia Uzufructul constitue un drept real 

asupra unui imobil pe care îl grevează, 
asă că uzufructuarul care vreu să dispue 
fie ca titlu oneros. fie cu titlu gratuit în 
favoarea unui ferțiu, trebuie să se con- 
forme dispozițiunilor legii prescrise pene 
tru transmisiunea bunurilor, 

v cu totul altfel dacă transmiterea uzu- 
[ructului se face in favoarea nudului pru- 
prietar, nudul proprietar u putut fi privat 
de folosința acestui drept pe un timp de- 
terminat şi această folosință trebuie 'de- 
plin unită proprietăţii, întrucât există o 
dependenţă a acestuia din urmă, asă că 
dacă uzufructuarul renunţă la dreptul siu 
în mod gratuit, fără u cere nici o compen- 
sațiune. actul exista ca donaţiune şi nu 
mai trebuie supus formalităţilor art. S15 
codul civil. speciale donaţiunilor între vii, 
pentru că există o extindere. sinu o 
transmitere de drepiuri, 

Priu urmare, în speță. reclumanta prin 
scrisoare cedând cu titlul gratuit dreptul 
său de uzufructuară. această transmisi= 
une e condiționată de faptul dacă pâritul 
va cumpără nuda proprietate, deci o du- 
naţiune mixtă, care este vâlabilă în drept. 
Ea deşi nu u fost făcută cu formele rigu-! 
rouse speciale donaţiunilor între vii este | 
valabilă, fiindcă nu sa făcut o transmi- 
siune propriu zisă de drepturi, ci o extin- 
dere cu toate că în momentul obținerii 
scrisorii pâritul nu cră proprietar, fiindcă 

eră făcuță sub  condiţiune, 
îndeplinirea condițiunii 'o face valabilă 
ub inito. (Lrib. Ilfov. II. civ. cor. sent. 
civ. 569 din 27 Aprilie 1925, Curier Jud. 
3211926). 

5. Inzestrarea ce o face un părinte fiu- 
lui său, căruia, cu ocazia căsătoriei, îi 
predă un imobil, este valabilă între păr- 
jile contractante, chiar dacă nu sa re- 
dactat act seris. (Judecătoria ocol Ierţa- 
Dorohoi. 315 din 1+ Noembric 1923, Jus- 
tiția Olteniei 15—18/1926). 

6. Când trasmiterea uzufructului se, 
face în favoarea nudului proprietar, cu 
condițiunca ca cl să devie proprietarul 
imobilului dăruit, adică uzufructuarul 
renunță la dreptul său în mod gratuit. 
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Codul civil. DESPRE DONAȚIUNILE INTRE VII Art. 814 

tindere, iar nu o transmitere de drepturi. 
(C. Apel Bucureşti. S. III, 141 din 19 Maiu 
1926, Curier Jud. 32/1926). - 

7, A se vedea: art. 1597, nota 1, 

fără a cere nici o compensație, cum este 
în specie prin scrisoare,  donaţiunca. 
fiind condițională, eu este valabilă, fără 
indeplinirea formalităţilor prescrise de 
ari. 815 e. civil, fiindcă ea cuprinde o ex- 

Art. 814. — Donaţiunea nu obligă pe donatore şi nu va 
produce nici un efect decât în ziua în care va. fi fost acceptată!). 

Acceptaţiunea poate: fi făcută sau în act, sau printr'un act 
autentic posterior, mai înainte însă de moartea celui ce dăruește?); 

în acest din urmă caz, donaţiunea n'are efect decât în ziua din care 
se va fi comunicat donatorelui actul de acceptaţiune”). (Civ. 691,795, 
801, 815 urm., 827, 1171; L. p. autentif. actelor din 1886.; Leg. 
timbr. 21 $ 7; Civ. Fr. 932; Civ. Ital. 1057). 

Tezt. Jr. Art. 922. — la donation entre-vifs n'engagera le donateur, et ne 
produira aucun effet, que du jour qu-elle aura ct€ acceptte en termes exprts. 

| /acceptation pourra ctre faite du vivant du donateur, par un acte postc- 
rieur et authenticţue, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet 

î Pegard du donateur, que du jour oi Vacte qui constatera cette acceptation lui 

aura te notifice, 

Tewt.. Ital. „Art. -1057. — La donazione non obbliga il donante, e non produce 
etfetto, se non dal giorno în cui viene accettata. 

I/aceettazione pub essere fatta nellatto stesso, o con atto pubblico posteriore, 

prima perd della inorte del donante; ma în «uestultimo caso la donazione non 
ha effetto se non dal giorno în cui & notifieato al donante Vatto di accettazione. 

CoxsTANTINESCU Jac. N., Despre suecesiuni, 

Bibliografie. (continuare) 

p. 16; - 
Fi:npennen C." Rezumat de concluzii sub Cas. ], 1886 din 3 Nov. 1924, 
Lâzănescu EM. Atu. Des Droils du conjoint survivanț, p. 129. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină), 

Absenţă 62, G1 03, 
Acceptare | urm, 
Acceptare anterioară &. 
Acceptare expresă î, 2, 3, 

A, 53, 55, 55, 
Acceptare separată 7—74, 
Acceptare tacată 1, 8,6, 4, 

5%, 53, 55, 
Act autentic 16, 17, 21, 22, 

45, 31. - 
Act sub semnătură privată 

23 
Acţiune indirectă 37. 
Acţiune pauliană 67, 
Apreciere suverană 50, 56. 
Capacitate 10, 11, 12, 36,35, 

“Condamnare 11. 
Condiţiune rezolutorie 2, 
DH, 

Confirmare 42, 02, GI, 05. 
Contract de căsătorie, a se 

vedea cuvâatul: „Dotă“. 
Creditori 37, 3, 66, 63. 

  

Donaţiuni 
* 53, Si 

  

Cunoştinţa acceptării 19. 
Dar manual 5%, 59, 4. 
Dată certă 2, 
Deces 9, 13, 81, 15, 4, 5, 

DR 57, 00. 
Declaraţie 21. 
Donaţiune 1 urm. 
Donaţiuni deghizate 55, 56, 

57. : 
Donaţiuni indirecte 47. 

remuneratorii 

Dotă 6 
Drepturi reale 3, 40, 5, 
4 

Executare 19, 42. 
Fraudă 607. 
Fructe 16, 
Gestiune de afaceri 65. 
Incapacitate, ta se vedeă 

cuvântul „Capacitate“, 

Incetare din viaţă 9, 13, 
13, 18, 33, 35,31, 57, 

Indoială 4. 
Inexistenţă, a se vedeă cu: 

vintele: „Nulitate abso- 
ută*, 

Interticţie 11, 
Interpretare 4. 
invocare 43, 4%, 
Ipotecă 37, 
Majontate 61, 
Mandat 14, 61, 63, 05,(0— 

73. 
Mărturisire 15, 31, 35, :b, 

Eă N 
Moarte 9, 13, 13, 15, 34,35, 

%. ” 
Notificare 18—26, 28—+40, 

73, 74 
“ Nutitate 40, 
Nulitate absolută 17, %, 

30, 39, 41, 42, 43. 

Pluralitate de donatari 08, 
Portârci 20, 
Posesiune 46. 
Prezenţă î, 2, 2. 
Ratificare, a se vedeă cu- 

vântul: „Confirmare“. 

1) Art. francez corespunzător 9% continuă: „en termes expres", 
2) În art. (rancez corespunzător 

cari au fost adâugate de legiuitoiul român. 
3) Partea tinală aali | 

aală cod. civil Italian: „ma in questultimo 
al donante latto di accettazione“. 

19505 — Codul Civil adnotat. — VII 

ineatului al doilea al art. 814 cod. civil Românesc este 
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cent Ş 

UNIVERSITARĂ « CAROLI 

Pand. Rom. 1925, 1, 215: 

Remitere de datorie 49, 3 
Reaunţare 47, 40. 
Reprezenianţi. a se vedea 

cuvântul: „AMloştenituri”. 
Revocare 24-27, 33, 45. 
Revocare expresă 26. 
Revocare parţială 27, 
Nevocare tacită 26. 
Revocare totală 23. 
Sarcine, a se venlcă cuvin- 

tele: „Drepturi reale“ şi 
59. 

Semnătură 1, 5,6. 
Serviton 5, 
Servitute, a sc vedeă cu- 

vintele: „Drepturi reale”, 
Stipulaţie pentru altul 51. 

Termini sacramentali 2, . 
Terţe persoane 23, 3), SI, 

52, 02— 65. 
Teştament 26. 

- Transcriere 23. 
Uzuliruct, a se vedcă cu- 

vintelc: „Drepturi reale“. 
Vinderea-cumpărare 3). 

9), lipsesc cuvintele: „mai nainte însă de moartea celui ce dărueşie“, 

luată din Ant, 1057 partea fi- 
caso la donazione non.ha efTetto se non dal giorno în cui & notificate, 

t
o
.



Art. 814 

Doctrină, 

1, Declaraţiunea de acceptare a dona- 
țiunei de către donatar trebuceşte să fie 
formală şi expresă. Prezenţa ambelor 
părți la act şi semnătura lor nu implică 
acceptarea donaţiunci. (Demolombe, XX, 
No. 121: _Demante ct Colmet de Santerre, 
IV, No. 71 bis, III; Dalloz, Rep, Disposi- 
dions entre vifs. No, 1453; Bufnoir, Pro- 
prici€ et Contract, p. 490; Laurent, XII. 
No. 224: ue, VI. No. 184; Buudry et Colin, 
Donations ct testaments, I. No. (1î3; 
omp.: Josserand, III. No. 1505). 

"9, Pentru acceptarea cdlonaţiunei nu 
irebueşte să se  întrebuinţeze termeni 
sacramentali ci decluraţiunea de accep- 
tare poate rezultă din  terincnii actului, 
chiar dacă nu sa întrebuințat cuvântul 
„aceeptare”. (Demolombe. XX, No. 123: 
Demante et Colmet de Santerre, IY. No. 
71 bis, IL; Aubry et Rau cd. d-a. VII, $ 
658, nota 5, p. 76; Dalloz, Râp.. Dispositi- 
ons entre vils, No. 1454: Suppl., Disposi- 
tions entre vils, No, 363; Laurent, XII, 
No. 237; lluc, VI, No. 184; Baudry ct Co- 
lin, Donations et testaments, I, No. î114; 
Josserand, II, No. 1303: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea [, p. 250). 

3. Astfel dacă părţile vor prevedeă la 
sfârşitul contractului de donațiune că cle 
au voit şi consimțit cele stipulate în act, 
această declaraţie constitue o ucceptare 
indestulătoare, (Demolombe, XX, No. 193; 
Demante ct Colmet de Santerre. IV. No.. 
1 bis, II: Aubry ct Rau. ed. 4-a, VII, $ 
63$, p. 76: Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vils._No. 1454: Laurent, XII, No. 237; Huc, 
VI, No. 184; Baudry cet Colin, Donations 
et testamenis, I, No. îti). 

4. Dacă din termenii actului rezultă 
îndoială asupra acceptărei, actul nu e va- 
labil; tribunalele vor interpretă cxpresi- 
unile întrebuințate pentru a constată dacă 
ele constituese o acceptare. (Dalloz, Rp. 
Dispositions entre vils, No. 1454). 

5. În dreptul civil român, prezența do- 
natarului, la autentificarea actului şi sem- 
marea lui, constituese o acceptare sufici- 
entă, chiar în lipsă de declarație din 
partea sa ca a acceptat donaţiunea. (Ale- 
Xandresco, cd. 2-a. IV, partea I, p. 230; 
C. Ilamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1145), - 

6. Donaţiunile făcute prin contractul 
de căsătorie cad. sub regula generală a 
convențiunilor şi sunt acceptate prin sem- 
narea contractului de căsătorie şi celebra- 
rea căsătoriei aşa încât ele nu pot fi anu- 

“late pentru lipsă de acceptare. (Huc, VI, 
No. 190; Alexandreseo, ed. 2-a. IV, parica 
l. p. 254, 256). N 

7. Pentru valabilitatea donațiunei nu 
este necesar ca acceptarea să fic cuprinsă 
în actul de donaţiune, ci ea poate fi cu- 
prinsă şi întrun act separat posterior. 
(Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
1442; _Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 
365; Josserand, III, No. 1503, 1504; Ale- 
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xandresco. ed. 2-a, LV, partea |, p. 228, 
251, 250; C.: Hamangiu, [, Rosctti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III. No. 1145). 

8. Când acceptarea donaţiunci se face 
prin act separat, ca nu poate fi niciodată 
anterioară donatiunei.  (Demolombe, XX, 
No. 136: Michaux, Donations, No. 303; 
Alexandreseo, ed. 2-a. 1V, partea |, p. 231, 
nota 1). 

9, Pentru valabilitatea acceptării dona- 
țiunci, făcută printrun act separat, tre- 
bueşte ca această ucceptare să aibă loc 
în timpul vieţii donatorului, căci dacă ca 
ar aveă loc după încetarea din viaţă a 
donatorului, nu mai există acordul voiu- 
telor donatorului şi donatarului.  (Demo- 
lombe, XX, No. 147; ubry et Rau, ed. a, 
VII, $ 653, nota 2. p, 604; Dalloz, REp., Dis- 
positions entre vifs, No. 1451: Laurent, XII, 
No. 958; Baudry ct Colin. Donations et 
testaments, Î, No, 1123: Josserand, III, No. 
1504: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 251, 250: C. Ilamangiu. |. Rosotti-Bălă- 
nescu si A]. Băicoianu, III, No. 1145). 

10. Deasemenea pentru valabilitatea 
acceptării donaţiunei, făcută prin act se- 
parat, trebueşte ca în momentul accep- 
tării. donatorul să nu fi devenit incapabil 
legal sau natural de a-si exprimă voința 
sa. (Demolombe, XX. No. 128. 150: De- 
mantie, ct Colmet de Santerre, IV. No. Zi 
bis VI: Aubry et Rau. ed. 4-a, VII. $ 653. 
nota 2, p. 64: Bufnoir, Proprict& ct con- 
trat, p. 490:  Dalloz, Rep. Dispositions 
entre vils, No. 1452; Laurent, XII. No. 
258: Baudry et Colin. Donations et testa- 
ments. Î, No. 1124; Josserand, IIL No. 

"1504: Alexandresco, cd 2-a, IV, partea |, 
p. 231, 252: C. Iamangiu, [. Rosetti-Rălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, II, No, .1145), 

$Î. Astfel acceptarea nu se va mai pu- 
tea produce dacă donatorul a pierdut ca- 
pacitatea de a dispune cu titlu eratuit, a 
fost condamnat la o pedeapsă aflictivă pe 
toată viața; a inebunit, a fost interzis cte. 
(Demolombe, XX, No. 150: Demante ci 
Colment de Santerre, IV. No. 7i bis VI; 
Aubry et Rau, ed, 4-a, VII, $ 635, p. 64; 
Bufnoir, Propriţt6 ct contrat, p. 490; 
Dalloz. Rep. TJisvositions entre vils. No. 
1452: Laurent, XI, No. 258;-Baudrv et 
Colin. Ionaiions ct  testaments, |, No. 
1124: Josserand, LL. No. 1504: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea Î. p. 31; C. 
Mamangiu,._ I.  Rosetti-Bălănescu şi dl. 
Băicoianu, III. No. 1145). 

42, Dacă donatorul redevine capabil, 
acceptarea donaţiunei se poate face, (De- 
manie ct Colmet de Santerre. IV. No Zi 
Die VII: Contra.:  Demolombe, XX. No. 
129). ” 

13. O altă condiţiune pentru. valabili- 
tatea acceptării  donaţiunei. făcută prin 
act separat, este ca în momentul acceptării 
să fie în viaţă atât donatarul cât şi donato- 
rul. (Demolombe, XX, No. 153: Aubryv et 
Rau, ed. t-a. VII, $ 655, nota 3, p. 65; Dal- 
loz, Rcp.. Donations centre vis, No. 1453; 
Laurent, XII, No. 25$; Baudry- et Colin. 
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Donations et testamenis, |, No. 1125; Jos- 
seraud. III, No. 1304; Alexandresco, ed. - 
2-a, IV, partea ÎI, p. 251; C. Iamangiu, | 
Rosetti-Bălănescu şi AI. Băicoianu, 
o. 1145). 

14. În cazul când donatarul a dat unei 
persoane mandat pentru a acceptă dona- 
țiunea. ducă el moare înainte de accep- 
tare, mandatarul nu mai poate acceptă 
donaţiunea.  (Dalloz, Nâp., Dispositions 
entre vifs, No. 1455). 

15. Ducă donatarul încetează din viaţă, 
înainte de acceptare, moştenitorii săi nu 
pot acceptă donaţiunea deoarece autorul 
lor nu le-a putut transmite nici un drept 
întrucât nu acceptase încă donațiunea. 
(Demolombe, XX, No. 153: Aubry et Rau. 
cd. 4-a. VII. $ 6035, nota 3, p. 65: Dalloz, 
Rep... Dispositions entre vils, No. 145: 
Laurent, XII, No. 255, 259; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea [, p. 231: C. Hamangiu. 
]. Nosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. 
No. 1145 

16. O altă condițiune pentru valabili- 
tatea acceptaţiunei, făcută prin act sepa- 

rat. este ca uceastă acceptare să fie făcută 

prin act autentic. după cum a fost făcută 

si donaţiunea. (Demolombe, AX, No. 126: 
Demante et Colmet-de Santerre, IV, No, 

Zi bis V: Aubry et Rau. ed. ta. VII, 5 

639, nota 2. p. 77; Baudry et Colin. Dona- 

tions ct testaments, ÎL. No. 1t17; Josserand. 

III, No. 1305: Alexandresco, ed. 2-a, IV. 

partea Î. p. 250: C. Hamangiu. ]. Rosetti- 

Bălănescu şi Al. Băicoianu, IN, No. 1145). 

17, Acceptarea făcută fără „formă uu- 

tentică aduce inexistența donatiunei. (A- 

lexandresco, ed. 2-a, IV. partea Î, p. 250). 

(8. Acceptarea unei donațiuni făcută 

prin act separat nu are efect faţă de do- 

nator decât din ziua când această acecp- 

tare i-a fost notificată. (Demolombe, XĂ. 

No. 145: Dalloz., Rep. Dispositions entre 

vifs, No. 1442: Suppl.. Dispositions entre 

vis, No. 3606: Laurent. XII. No, 267; Pla- 

niol, Il. No. 2565: Josserand, Il. No. 1304, 
1503: Atexandresco, ed. 2-a, LV. partea Î. 
p. 228, 229, 250, 251. 252: C. Ilamangiu. |. 

Rosctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 

No. 1145). 
19, Lipsa noiilicărci aceeptărei. făcută 

prin act separat, nu poate fi înlocuită prin 
cunoştinţa pe care o are donatorul despre 

acceptare sau prin executarea donaţiunii. 
(Demolombe, AX. No. 153; Aubrv et Rau, 
ed. t-a. VII, $ 659, nota 3, p. 78: Dalloz. 
Rep... Suppl., Dispositions entre viis, No. 
367: Laurent. XII No. 269; Baudrw et Co- 
lin, Donations cet testaments. |. No. 1120: 
Contra.: Demante ct Colmet de Santerre, 
IV, No. Zi bis XII; Comp: Alexandresco. 
ed. 2-a, IV, partea LI. p. 254 notă). 

20, Notificarea acceptării se face după 
regulele ordinare din procedură civilă 
prin corpul de portărci, donatorului sau la 
domiciliul său. (Duranton. VII, 
Demolombe,! XĂ, No. 155: Demante ct 
Colmet de Santerre, IV, No. zi bis XII: 
Aubry ct Rau. cd. f-a VII. S 659, p. 77: 

. 
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Dalloz, Rep... Dispositious entre vifs. No. 
1443; Iluc, VI, No. 184%; Baudry ct Colin, 
Donations ct  testuments, IÎ. No. 119; 
Josserand, III, No. 1504; Alexandresco, 
ed. 2-a. IV. partea î, p. 253; Comp.: Lau- 
rent, XII, No. 269). o 
24, Notificarea poate îi înlocuită prin 

declaraţia donatorului cuprinsă întrun 
act autentic prin care declară că consi- 
deră acceptarea notificată. (Demolombe. 

No. 152; Aubry et Rau, cd. 4-a. 
VII, $ 655, nota î, p. 64, $ 659, nota 4. p. 
78: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. p. 
255. nota 4). | 

229, Dacă lu acceptarea făcută prin 
act autentic ia pacte şi donatorul. notifi- 
carea este inutilă. (Dalloz, Râp., Disposi- 
tions entre viis, No. 1449; Alexandresco. 
cd, 2-a, IV, partea ÎL. p. 255, notu 4. 
23, Dacă notilicarea este făcută prin 

act sub semnătură privată, în loc de act 
autentic, ca nu poate fi opusă terțelor 
persoane decât dacă a obținut data certă 
iar pentru  donatiunile imobiliare decât 
dacă este  transerisă.  (Demante et Col- 
met de Santerre, 1V, No. 7i bis, XII: Dal- 
loz, Rep... Dispositions, entre  vifs, No. 
1445: Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea |. 
p. 234, nota: C. Hamangiu. 1. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 1145). 
24. Donutorul poate revoca liberalita- 

tea ce a făcut-o până în momentul notifi- 
cării acceptării de către donatar. (Demo- 

lombe, XVIII. No. 19: XX. No. 130, 133; De- 

mante ct Colmet de Santerre, 1V, "No. 
Zi. ZI bis, IN: Aubry ct Rau. ed. f-a. VII, 
$ 035. p. 64: Laurent, XII. No. 267: [luc, 
VI, No. 184: Baudry et Colin, Donutions 
ct testaments, I. No. 1122; Planiol, TI, No. 

2369; Josserand, III. No, 1504; Alexan- 

dresco, ed. %a, IV. partea |. p. 228, 255: 
C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, IML, No. 1145). 
25, Revocarea donaţiunei nu trebueşte 

să fie notificată donatarului. (Demolombe. 
XX, No. 131; Alexandresco, cd, 2u,-1V, 
partca I, p. 229. nota). 
26. Revocarea donaţiunei poate fi nu 

nutnai expresă ci şi tacită. Asifel, consti- 
tue o revocare tacită a donaţiunei faptul 
donatorului de u testă unei alte -persoane, 
înainte de  noiificarea acceptării, lucrul 
dăruit. (Demolombe. AX. "No. 135, 134; 
Baudry cet Colin. Donations ct testaments, 
I, No. 1122: Alexandresco, ed. 2-a, IV. par- 
tea 1]. p. 228, nota 1, 253: C. Iamaupiu. |. 
Rosetti-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, 
No. 1145: Comp.: Josserand, III, No. 1304). 
27, lctragerea sau revocarea donaţi- 

unci până la acceptare, poate fi din par- 
ica donatorului totală sau parțială. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 2%, 
nota î). . 

28. Lipsa notificării acceptării donaţi- 

Xă, 

unei face ca donaţiunea să fie 1nc- 
xistentă atât în privința  donatoru- 
lui cât şi în privinţa  donatarului 
deoarece textul nostru. spre deosebire de 
codul francez, reproducând partea finală 
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a art. 1057 de codul civil italian şi elimi- 
nând cuvintele „în privința dăruitorului” 
după cum se prevede în textul francez, 
nu face distincţie între donator şi donatar. 
(Alexandresco. ed. 2-a, IV, parteu ], p. 
16$, 252, text şi nota 3; Comp.: Josserand, 
III. No. 1505: Laurent, XII, No. 267). 

29, Acceptarea făcută în formele şi 
condiţiunile prevăzute de lege leagă pe 
donator și pe donatar, (Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea |, p. 24; C, Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 
1145). 
30. Lipsa uotificării acceptării donaţi- 

unei, constitue o piedecă la producerea 
efectelor donațiuncei, după o părere, nu 
numai faţă de donatar ci şi faţă de terţele 
persoane, deoarece . acceptarea  nenotifi- 
cată este considerată că nu există, (Dal- 
loz, Rep. ispositions entre vifs. No. 
1445; Laurent, XII. No. 264; [ue VI, No. 
154; Buudry_ et Colin. Donations et tes- 
taments, |. No. 1119, 1128: Cowmp.: Jos- 
serand, III, No. 1303). * . 

31. După altă părere, donațiunca este 
îndeplinită și proprietatea bunurilor dă- ruite trece asupra donatarului din mo- 
meniul acceptării donaţiunei şi înainte de 
notificare. (Demolombe, XX, No. 139 urm Demante et Colmet de Santerre. IV. No. 71 bis, VIII; Bufnoir, Propricie et contrat. 
„4E6, 477: Aubry et Rau, ed. s-a, VII, 
650, nota 4, p. 44: Dalloz, Rep... Disposi- 

tions entre viis, No. 1445: Suppl.. Dispo- 
silions entre vifs, No. 366). , 

2, În această părere. până la notifi- 
carca acceptării, donatarul este proprie- 
etar sub condițiune rezolutoric îutrucât 
în intervalul dela donaţiune până la uc- 
“ceptare, donatorul poate dispune de bu- 
nurile dăruite. (Demolombe, XX. No. 159 
urm.: Demante et Colmet de Santerre, IV,. 
No. Zi bis VIII: Butnoir, Propriâte et 
contrat. p. 476, 477: Aubry cet Rau. cd. 
4-a, VII. $ 650. p. 43: Dalioz. Rep. Dis- 
poșiiions entre vils, No. 1.445). 
38. După această părere. donatorul 

are facultatea de u revocă donaţiuncea 
numai până la data notificării acceptării. deoarece numai din acest moment $c pro- 
duc efectele  donaţiunei faţă de cel. (De- molombe, XX, No. 139: Demante et Col- met de Santere, IV, No, 74 pis. VIII: Buf. noir, Propricte et contrat, p. 476, 477: Dalloz. Râp.. Suppl, Dispositions entre 
vifs, No. 366)., 
84, Deasemenea după acest sistem. dacă donatarul încetează din viață, moş- tenitorii săi vor puteă să notifice în mod valabil donatorului. acceptarea, dacă obi- ectele dăruite există, deoarece proprieta- tea acestor bunuri a trecut la mostenito- rii donatarului. (Demolombe, XX, No. (4: Demante_ct Colmet de Santerre, IV, No. 71 bis, X: Bufnoir, Propriât€ et contrat. p. 470, 477: Aubry et Rau, ed. s-a. VII. $ 650, nota +, p. 44: $ p. 655, nota 4 p. 65; Dalloz, Rep. Dispositions entre viîs, No. 

1446: C. Hamangiu. |. Nosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. III, No. 1145: Comp. Con- 
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tra: Laurent, XII. No. 266; Iluc, VI, No. 184; Baudry et Colin, Donations et tes- 
taments, I, No. 11235: Josserand, III, No. 
1305). 

885, După această părere. dacă dona- torul încetează din. viață, donatarul nu 
mai poate notifica acceptarea sa moş- tenitorilor donatorului. chiar dacă ca ar 
Îi fost făcută în timpul vicţii donatorului. 
(Demolombe, AX, "No. 139; cmante et 
Colmet de Santerre, IV, No, 7i bis, XI: 
Troplong, Donations et testamnts, II, No. 
1102; Aubry et Rau, ed. 4-a. VII S 635, 
nota 2, p. 64; Laurent. XII, No. 258, 267; 
Ilue. VI, No. 184; Buudry et Colin. Dona 
tions ct testaments, |. No. 1125; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea |, p. 253; Contra.: 
Dalloz. Rep., Dispositions entre vils. No. 
1454). 
36. Deasemenea, după ucvastă părere, 

acceptarea nu mui poate fi notificată, 
dacă donatorul devine incapabil inainte de 
notificare. (Demolombe, XX, No. 150; 
Aubry et Rau, cd. 4-a. VII, $ 650. nota 3, 
p. 43, $ 635, p. 64; Troplong, Donations ct 
testaments, | No. 1102; .Nlexandresco. 
ed. 2-a, IV. partea L. p. 333; Comp.: Lauu- 
rent, AMI. No. 267; Baudry et Colin. Do- 
nations et testaments, L, No. 1124: Contra: 
Demante ct  Colmet. de Santerre, IV, 
No, ZI bis, XI: Daltoz, Rep. Dispositions 
entre vils, No. 145%; Suppt., Dispositions 
entre viis, No. 308). 
87. După această piirere, creditorii do- 

natarului deşi nu pot ucceptă donaţiunva 
în locul său, totuşi ci au dreptul ca exer- 
citând drepturile debitorului lor să noti- 
fice donatorului. donaţiunea care u fost 
acceptată de către donatar. debitorul lor: 
(Demolombe, XX, No. 145: Dalloz. Râp.. 
Dispositions entre vifs, No, 1447: Comp. 
Laurent XII, No. 266: Iuc: VI. No. 184). 
38, In dreptul civil român. dacă dona- tarul devine incapabil sau încetează din viată. după acceptare însă înainte de no- tificare. notificarea acceptării nu se mat poate face nici de reprezentautul donata- rului sau creditorii săi, nici de moşteni- torii donatarului sau de creditorii aces- tora: in aceste cazuri donaţiunea este inexistentă. (Aloxandresco, ed. 2-a, IV, partea ], p. 252; Comp.: Duranton, VII, No. 421: Laurent XII. No. 266: Iuc. VI, No. 184: Comp. Contra: Demolombe. XX. No. 141 urm). | 
39. Deasemenea. donatarul chiar dacă nu a notificat încă donatorului acceptarea sa, are dreptul să vândă sau să &reveze de drepturi reale. după acceptare şi în- ainte de notificare, bunurile dăruite, dc- 

ale 

oarece este proprietarul lor sub condiţi-- unea rezolutorie dacă în intervalul până la notificare, donatorul dispune de aceste bunuri: bine înţeles vânzarea şi alte drep- turi reale constituite de donatar vor fi supuse_ deasemenea condițiunei  rezotu- torii, (Dalloz, Râp.. ispositions centre vifs, No. 1447; Baudry ct Colin, Donations et testamenis, I, No. 1127). 
40. Dacă donatarul, după ce. a aceep- 
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tat donaţiuneca. ar constitui vreo sarcină 

asupra bunurilor dăruite, însă înainte de 

a fi notificat donatorului acceptarea sa, 

sarcina este unulată prin revocare de- 

oarece este constituită de o persoană care 

nu eră proprietar. (Matei Cantacuzino, p. 

szz; C. llamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 

AL Băicoianu. Il, No. 1143: Contra: 

Colin ct Capitant, LII. p. 760. , 

44, Donatţiunea care nu a fost valabil 

acceptată este atinsă de o nulitate ubso- 

lută care aduce inexistența ci, deoarece 

este lipsită de una din condiţiunele nece- . 

sare pentru perfectarea ci, (Aubry et Rau. 

cd. s-a, VII. S 658, p. 76; Laurent, NU. No. 

220, 227; lluc. VI, No. 184: Baudrv ct Co- 

lin. Donations et testaments, ], No. 1101: 

Alexandresco. ed. 2-a, IV. partea Lp. 

250, 244). 

42, Nulitatea absolută a unci dona- 

țiuni pentru lipsă de acceptare expresă 

mu poate fi acoperită nici prin confirma- 

re formală. nici prin confirmare tacită. 

cum ar fi executarea de bună voe a do- 

naţiunei. (Demolombe, XA. No. 119, 122: 

Aubry et Rau, ed. ta. VII. $ 65$, nota +4 

p. 76: Dalloz. Rep. Suppl.,. Dis ositions 

entre vifs, No. 364: Laurent. NIL, No d: 

Baudry et Colin, Donations ct testaments, 

], No. 1101). 
48, Nulitateu unei donaţiuni pentru 

lipsă de acceptare fiind absolută. poate 
fi invocată de însăşi donatorul şi «le moş- 
tenitorii sau reprezentanții săi. (Dermo- 
lombe, XX, No. 20. 218; Demante et Col- 
mei «e Sauterre. IV. No. 70 bis II: Aubry 

ct lau, ed. 4-a. VII. $ 058, p. 76: Laurent, 

XII, No. 227: Baudry et Colin. Donations 

et festaments, II, No. L10l: Alexandresco, 

ed. 2-a. IV. partea |. p. 24%. - 

4%, Până la aceeptarea donaţiunei, du- 

natorul conservă libera dispozițiune a bu- 

nurilor dărnite putâinl constitui ori ce 

drepturi reale asupra lor cum sunt: 

servituli. uzufruct, ete. (Dalloz. Rep, Dis- 

positions entre vifs. No, 1458, 1455) 

45, Până la acceptarea donaţiunei. 

donatorul ure dreptul so revoace şi ac- 

ceptarea când se face, nu are efect _re- 

troactiv. (Demolombe, XX. No. 157: Da!- 

loz, Râp.. Dispositions centre vils, No. 
1439, 1440. 1455:  Alexandresco, cd. 2-a, 
IV. partea L. p. 228, 229, 250: C. Ilaman- 
piu, |. Roscetti-Bătănescu şi Al. Băicoianu. 

HI. No. 1145). 

46. Lipsa de acceptare poale [i opusă 
chiar dacă donatarul a fost pus în pose- 
siunea lucrurilor dăruite și a perceput 
fructele lor, (Michaux. Donations, No. 
677: Alexandresco. ed. 2-a. IV. partea |, 
p. 220). i 

497, Formalitatea acceptării prevăzută 
de art. 932-€. civ. în, (Si+ ce. cir. rom). 
nu este cerută pentru: donaţiunile indi- 
recte, renunţarea la un uzufruct în fa- 
voarea nudului proprietar, renunţarea la 
un drept de servitute. renunţarea la un 
drept de ipotecă. renunțarea la o acţiune. 

(Dalloz. Rep.. Dispositions entre vifs. No. 

DESPRE DONAȚIUNILIE INTRE vu “Art, 814 

1594: Suppl., Dispositions entre vifs, No. 

355), 
48, Pentru ca renunţările gratuite să 

fie scutite de formalitatea acceptării, ce- 

rută pentru donaţiuni, trebueşte ca acesie 

renunţări să fie pur abdicative de, drep- 

turi. iar nu transmisive de drepturi. (De- 

molombe» XX, No. 82, 85; Aubry ct Rau, 

ed. j-a, VII. $ 639, nota 8, p. 79; Laurent, 

XIL. No. 338; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, No. 1225). 

49. Remiterea de datorie. trebueşte 

acecptată de debitorul care profită, însă 

ucecptarea sa nu este supusă nici unci 

forme, ci poate fi şi tacită, (Laurent, XII, 

No. 333: Baudry ct Colin. Donations et 

testaments, I. No. 1254; Comp: Dailoz.- 

hâp.. Dispositions entre vils, No. 159), 

50. Tribunulele vor aprecia în moi 

suveran faptele din care rezultă accen- 
tarca tacită a debitorului la remitereu de 
datorie făcută de creditor. (Laurent, XIL 
No. 333, Baudrv cet Colin, Donations et 
testaments, |, No. 1254). 
5. Au este necesară acceptarea ex- 

presă din partea unui terț pentru avan- 
tajul pe care îl trage dintr'o convenjiune 
sau donațiune făcută între alte părţi, cu 
toate că acest avantaj constitue faţă de 
el o liberalitate. (Demolombe, XIV, No. 
254; Larombitre, Obligations, Art. 1121, 
No. 8: Demante et Colmet de Santerre. 
IV. No. 5 bis, LV, V, No. 33 bis, IV: 
Aubry et Rau, ed, 4-a. ÎV, $ 545 ter. p. 
512: VII. $ 655, p. 65: Dalloz. Rep, Dis- 
positions entre vifs, No. 15S8: Suppl., Dis- 
sostitions entre vifs, No. 355: Laurent, 
ATI, No. 270: He. VI, No. 190: Baudry et 
Colin Donations et testaments, Î, No. 1228). 

52. Deasemenea  liberalităţile făcute 
terțelor persoane sub forma de stipulaţie 
pentru altul. nu sunt supuse formalităţii 
acceptării. în timpul vieței  donatorului. 
(Larombiere, Oblirations, Î, Art, 1121, No. 
3: Demolombe, XX, No. 92, 94; XIV. No. 
252, 253: Aubry cet Rau, cd. 4-a. LV. $ 345 
ter. nota 27. p. 31î; VII, $ 655, nota 7, 
p. 65: Contra: Demante ct Colmet de 
Santerre, Y, No. 35 bis, VIII; Laurent, AV. 
No. 571: Baudry et Colin, Donations et 
testaments, I, No. 1231). 

53, Donaţiunile  remuneratorii, când 
prezintă caracterul adevăratelor donaţi- 
uni, trebuese supuse formalită ilor accep- 
tărei exprese. (Dalloz, Râp., Dispositions 
entre vifs. No. 15$6). La 
54, Donaţiunile  remuneratorii cari 

constitueșe mai mult achitarca unei dato- 
rii, salariul unui serviciu sau al unei mun- 
ci. decât o recompensă nu suni supuse 
formalităţilor acceptării exprese. (Dalloz, 
Rep.. Dispositions entre viis, No. 1386), 

55, Donaţiunile  deghizate sub forma 
contractelor cu titlu oneros nu sunt supu- 
se formalităţii acceptării exprese, ci este 
deajuns dacă la facerca contractului a 

existat concursul de voințe, care nn este 
supus, pentru manifestarea sa, nici nece- 
sităţii unui act autentic. nici solemnitățit 

| —



Art. 814 

acecptării exprese. (Demolombe, NĂ, No, 102; Dalloz. lt€p., Dispositions entre vifs, 
No. 16514; Suppl.. Disposilions entre vifs, No. 460; Laurent, XII. No. 315; Huc, VI, 194: Baudry et Colin. Donations ct testa- ments, [.__Ao. 1251; Comp.: Alexandrescv. ed. 2-a, IV. partea |, p 305, 306). 
56. Tribunalele vor apreciă în mod su- veran faptele din care rezultă acceptarea unci liberalităţi, deghizate sub forma _unui contract cu titlu oneros, (Baudry et Colin, Donations ct testaments, [, No, 1233: Ale- xandresco. ed. 2-a, IV, partea [. p. 505). 
57. Acceptarea unei donaţiuni deghi- zate sub forma unui contract cu titlu o- neros, trebucşte să aibă loe numai în timpul vieţii donatorului si în timpul când el este capabil să dispue_gratuit de bunurile sale, (Duranton. VIII, No. 394: Aubry et Rau, ed. s-a. VII, $ 639. nota 5. p: 65: Laurent, XII. No. 313: Buudry et Colin, Donations cet testiuments, I, No, 1245, 1254: Alexandreseo, ed. 2-a. IV, par- tea L. p, 251, 303), 

- 58. Acceptarea unui dar manual de către donatur nu este supusă nici unei forme, ci ea constă din primirea lucrului dăruit. (Dalloz. Rep.  Dispositions entre viis, No._ 1396: Laurent, MII, No. 290: Bau- dry et Colin. Donations et testaments, IL. No. 1153; Alexandresco, ed, da, IV, partea |. p. 230, 268), : 9, Chiar pentru darurile manuale cu sarcini, acceptarea nu este supusă nici unci forme. (Laurent, XII, No. 290), 0. Primirea darului manual trebueste să aibă loc înaintea morţii  donatorului. (Alexandresco. ed. 2-a. IV, Partea 1. p Dn 
- 

61. Când donatarul este major, el tre- ueşie: să accepte donaţiunea personal sau prin mandatar. (Dalloz, Rep... Dispo- sitions entre vils. No, 14014; Alexandresro. ed. 2-a. IV, partea [, p. 227, text şi nota 3). „62, Un terţ nu poate, după părerea do- minantă, să accepte în nume €, său o dona- 
jiune făcut unui absent, 
că, la reîntoarcere. fostul absent va Tati- fică acceptarea. (Demolombe, XX. No. 155; Demante et Colmct” de Santerre, IV. No._72 bis. I: Aubry et Rau, ed, 4-a, VII, $ 652, nota 17, p. 64; Dalloz. Rep, Dis- 
oșitions entre vifs, No. 1461: Laurent. 

AII, No. 241; Baudrv et Colin, Donations 
ct testaments, I. No. 1282). 
63. O donaţiune acceptată de o terță persoană în numele său personal. va putea fi în urmă acceptată în mod valabil de donatar personal sau prin mandatar, (De- molombe, XX, No. 157: Dalloz, Râp.. Dis- 

positions entre vifs. No, 1461). 
64, După altă părere, un terţ poate să accepte în numele său 9 donațiune, făcută, unui absent, garantând că. la reîntoar- 

cerc, fostul absent va ratifieă acceptarea. 
Delvincourt. II, p. ZI. nota 6; Toullier. V. No. 192: Vazeille, Successions. Art, 953, 

No. 1), ! 
65, In dreptul civil român, donajiunea 

poate fi acceptată de un gestionar de afa- 

DESPRE DONAȚIUNILE INTRE VIU 

garantând * 

" trebucşte să fie 

W
 

"Demolombe, XX, 

Codul civil 

ceri, rămânând ca donaturul să notifice gestiunea  printr'o declaraţie — autentică, cecace ar echivală cu un mandat, (Alexan- dresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 228, nota). 66. Creditorii nu pot acceptă o donaţi- une în locul debitorului lor, când acesta ar refuză sau ar neglijă să accepte, deoarece acceptarea unei donațiuni constitue vo fa- cultate exclusiv personală a «lonataru- lui şi donațiunea ncacceptată nu face parte. din patrimoniul donatarului. (La- rombiere, Oblieations, Art. 1166, No. îs; 
No. 155: Aubry et Rau. ed. 4-a. VII, $ 632, nota 13, p, 63; Dalloz. Rep., 'Dispositions entre vifs. No. 1459; Lu- 

urent, XII. No. 239: Iluc, VI, No. 184: Alec 
xandresco, ed, 2-a, IV, partea |, p. 231). 
67. Creditorii donatarului. nu pot să 

accepte o donațiune în virtutea art. 1107 
S$ 1 ce. civ. în. (075 e civ, rom.) decarece 
icjiunea puuliană poate fi admisă numai 
în cazul când debitorul şi-a micşorat averea în mod fraudulos ceeace nu are 
loc în cazul unei donaţiuni când debitorul pierde numai ocaziunea de a se îmbogăţi 
ceace are dreptul să facă deoarece nu dău- ncază pe__creditorii săi. (Demolomnbe, XA. No, 155: XNV, No. 5s; Aubry ut Rau, VII $ 652. p. 04: Troplonz. Donations et 
testaments. II. No. 100: Laurent. XII, No, 
259; XVI, No, 493: Alexundeeseo, ed. 2-a, IV. partea I, p. 231, 252), - 
68, Când o donaţiune cuprinde libe- ralități în folosul mai multor persoane. acceptarea din partea unuia dinire codo- natari, nu poate profită celorlalți euduna- tari. chiar dacă codonainarul : are accepră ar fi declurat că face acceptarea şi în nu- mele celorlalţi codonatari. (Demolombe. Nă. No. 157: alloz, Rp. Dispositious entre vifs, No. 1459; Laurent,- XII, No. 290: Iluc, VI. No. 195). 
69, In cazul când accepiarea unei do- națiuni se face prin mandatar, mandatul trebucşte să fie special sau să conţie e putere generală de a acceptă orice donaţi- une în numele donutarului: puterea șrene- rală de a primi orice act (iar nu dona- tiunea). nu e deajuns, (Demolombe, XX, No. 160; Demante et Colmet de Sanierre. IV. No. 72 bis, II; Aubry et Rau. ed. 4-a, VII. $ 652, p, 65. 63: Dalloz. Nep.. Disno- sitions entre vils, No, 1457: Laurent, XII, No. 24; Baudry ct Colin, Donations et testamenis. I, No. fast; Baudry et Wabl, Contrats al6atoires, No. 558: Guillouard. Contrats alatoires, No, 

xandresco, cd, 2-a, IV. partea I. p. 237, nota 5: C. Hamaneiu, |. Rosetti Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. 1144, 1145). 
70. Mandatul de a acceptă o donăţiune trebueşte să fie expres, însă nu este ne- voie să se întrebuințeze termeni sacra- mentali. (Demolombe, AXA, No. 160: Au- bry ct Rau. cd. 4-a. VII $ 652. p. 64; Baudry et Colin, Donations ct testaments, I. No. 1285). 
71. Mandatul de a acceptă o donațiune 

autentic. (Dalloz, Râp.. Dispositions enire viis, No. 145$; Supnl., 

  
95; Comp.: Ale-. 

 



  
  

Codul civil 

Dispositioris entre_vifs, No, 370; Alexan- 
dreseo, ed. 2-a, ÎN. partea 1, p. 227, nota 

3: C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi 

AI. Băicoianu, LII, No. 1144, 1145), 

72, n dreptul civil român mandatul 

de a acceptă o donaţiune nu trebueşte să 

fie special, ci este deujuns pentru aceasta 

un maudut general de administraţie, de- 

oarece mandantul dobândeşte o avere iar 

nu-şi înstrăincază averea sa. (Alexan- 

drexco, ed. 2-a, IV. partea L. p. 228 notat 

C., llumangiu, [. Rosetti-Bălăneseu si AL 

Băicoianu, IL, No. 1144). . , 

173. Ducă mandatarul acceptă donaţi- 

unea printr'un act posterior, acceptarea 

trebueste notificată donatorului deoarece 

acceptarea făcută prin mandatar este su- 

pusă aceloraşi regule ca şi cea acceptată 

de donatarul personal, (Dalloz. Rep. -Dis- 

positions entre vifs. No. 1400). 

37. Mandatul dat „de donatar pentru 

uecepturea unei donaţiuni, cuprinde tacit 

şi puterea ca mandatarul să notifice ac- 

ceptarea  donatorului. (Demolombe. XA, 

No. 163: Dalloz, Rep, Dispositions entre 

vifs, No. 1404). 

Jurisprudenţii. 

(continuare de la 1924 până la 1927). 

[,„ Acceptarea unei donaţiuni. în cazul 

când ea nu are loc prin uctul de liberali- 

tate trebuie făcută în formă autentică, 1 

cuprinsul actului autentice de acceptare 

trebuie să fie comunicat donatorului, pen- 

iru ca astfel să iasă neindoios faptul că 

acesta a luat cunoștinții de chiar actul 

autentic al acceptaţiunei. Prin urmare, 

în specie comunicarea faptului aceepta- 

țiunei printr'o simplă adresă. nu echiva- 

lcază cu o comunicure a'uctului de accep- 

tațiune pe care legea o cere în mod for- 

mal prin art. 814 e. civ. (Cas, |. 1586 din 

5 Noembrie 1924. Pand. Rom. 1925 [, 217: 

“'rib. lifov. S. |, c. e. 350 din 3 Noemvrie 

1922. Pand. Rom. 1925, 1, 218; Contra: C 

Apel Bucureşti $. Il. 15% din 2 Aprilie 

1924. Pand. Rom. 1925, |, 212). 

2, Darurile. manuale deşi lipsite de 

farina autentică. sunt valabile ca doua- 

țiuni iar formalitatea acceptării prevăzută 

de art. S1+ din codul civil este înlocuită 

prin remiterea şi luarea în primire a obi- 

ectului de către donatar. (Judecătoria ocnl 
rural Segarcea. Dolj, 24 din 15 Februarie 
1925, Justiţia Olteniei 11—13/1926). 

DESPRE DONAȚIUNILE INTRE VII „Art. 815 

3, După natura specială a contractului 
sinalagmatie de dotaţie cu titlu de dotă 
în afară de garanţiile impuse de lege 
pentru manifestarea neviciată a voinței 
donatorului, — pentru acceptarea donaţii 
nu «ste preserisă de lege nici o formalitate 
în mod special, deoarece singurul text 
care tratează despre accastă chestiune este 
art. S14 codul civil, în care nu se prevede 
decât că fără acceptare nu este donaţie, 
şi că donația nu-și produce efectele decât 
din ziua acceplărei; — însă, în cecace 
priveşte faptul dacă această acceptare 
trebuie manifestată în mod expres, sau 
poate rezultă şi în mod tacit din fapte —- 
circumstauţe si prezumpțiuni, — legea nu 
precizează — nimic, lăsând prin aceasta 
a se înțelege că — „ubi lex non distin- 
mut.” — se aplică principiul general în 
materie de convenţii anume că acceptu- 
rea poate rezultă şi în mod implicit sau 
tacit — din fupte, — nefiind cerută în 
mod categoric şi imperios să fie numai 
decât explicită, să rezulte din declaraţii 
solemne, 

În materia codului civil francez prin 
art. 932, — care nu-şi are echivalentul în 
redactarea românească deoarece a fost 
suprimat la eluborarea codului din 1566, 
— se dispune în mod categorie că accep- 
tarecu unei donaţii trebuie să rezulte din 
termeni expreşi; — dar această dispo- 
zițiune — care constitue o vădită derogare 
dela principiul general în materie de ac- 
ceptare a unci convenţii, — pe lângă că 
este criticată de autorii francezi, nici 
nu-şi are corespunzător în codul civil ro- 
mân: — de unde rezultă că după normele 
codului civil român în materie de aceep- 
tare a unei donaţii se aplică norma Co- 
mună: acceptarea poate fi şi tacită. poate 
rezultă din fapte, circumstanțe şi pre- 
zumpţii. - 

În speță: sotia înzestrată a luat parte 
la efectuarea actului dotal, — în cuprin- 
sul actului este menţiunea „aceeptăm re- 
gimul dotal”, — soția a semnat propriu 
actul în faţa magistratului care a-autenti- 
ficat actul, -— procesul-verbal de autenti- 
ficare constată luarea . consimțimântului 
tuturor piirților: din toate acestea rezultă 
o acceptare tacită a soţiei la primirea do- 
tei. (Trib. Fălticeni, sentința No. 125 din 

"925. Jur, Gen. 1925 No. 145%. 
de A se vedea: art. 795, nota 1; art. 

1597. nota 1). . 

Art. 815. — Donaţiunile făcute unor minori neemancipaţi sau. 

unui interzis, se acceptă de tutore sau de părinte. 
Minorele emancipat poate acceptă cu -asistenţa curatorelui. 

Mama, cu toate că tatăl ar fi în viaţă, şi ceilalți ascendenți, 

cu toate că genitorii ar fi în viaţă, vorputeă asemenea să accep- 

„teze donaţiunea făcută minorelui emancipat sau neemancipat şi 

interzisului, deşi ei n'ar aveă calitatea de tutori. (Civ. 342, 355



Art. 815 

urm., 407, 421 urm 

DESPRE DONAȚIUNILIE INTRE VIt 

=» 425, 435 urm., 454, 801, 

Codul civil 

820, 952, 1157, 1166; Civ. Fr. 935; Civ. Ital. 1059). 

Tezi. fr. Art. 9835. — Lu donation faite î un mincur non emancipt ouă un interdit, devra ctre acce 
de la Afinorite de la Ti 

ptee par son tuteur, conformement îl 
utelle et «de I Emancipation. | Lie mineur mancipt pourra accepter avec L'assistance 

? 

artiele 463, au titre 

de son curateur, „Ndanmoins les păre ct mâre du mineur &mancipt ou non 6mancipt, ou les au- tres ascendants, mâme du vivant des pre et mâre, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs, ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui. 

Tezt. Ital. Art. 1059. — La donazione fatta ad un minore non emanci puto o ad un interdetto sară 
Lia madre, bencht sia ane 

siano ancora in vita i senitori, 
alVinterdetto quantunque non n 
torizzazione del tribunale civile. 

Lo stesso ha luogo quando la donazione sia fatta dal padre o dal tutore, con facoltă in osni caso al tribunale o 

que altra persona. 
Ie donazioni in favore dei nascituri da una determinata 

accettata dal padre o dal tutore. 
ora în vita il padre, e gli altri ascendenti beneh: 
possonu accettare la donazione fatta al minore e 

e siano tutori, ma în tali casi 6 necessaria lau- 

di nominare per tale accettazione qualun- 

persona vivente possono essere negli stessi modi aceettate dal padre, „dalla madre. dall'avo o da qualunque altro degli ascendenti. 
| minore emaneipato et il ma 

col consenso del curatore. 
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Copil găsit 76. 
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Curator 65, 67—70, 

* Cura:or ad hoc 68, 
Dar manual 19—95, 34, %, 
3 

Donaţiuni 1 urm. 
Donaţiuni deghizate 14, 17. 
Dota 6. 
Dovadă 2%. 
Etecte 6, 62, 63, 
Facultate 4, 60. 
Femce măritată 2—18, 21— 

n, 6, 
Imposibilitate 4, 
incapacitate 19, 20,   

Interese contrare 47. 
Interzis 34, 74, 75. 
Interzis legal 79, 
Justiţie 2, +, 10, 13, 15—1, 

y 6 , 
Legat 53. 
Leziune 3%, 33, 
Majoritate 61 
Mamă 41, 43, 15-50, 5], 

00—63, 71, 
Mamă naturală 39, 3). 
Mandat 5, 35. 
Minoritate 12. 
Alinoc emancipat 65—73, 
Minor neemancipat 27, 2), 

29—35, 31—64, 
Notificare 9, 
Nulitate absolută 15, 56, 

59, 7% 
Nulitate relativă 16, 17, 

18, 20, 24, 51,57, 58, (0— 
63, î3 

Parafernală avere t0, 
Părinte 1, 
Prescripţie !â. 
Primar 16, _ 
Refuz 4, 20, 41, 4, 30,69, 

74 di 
Responsabilitate 26, 43, 60, 

iU. 

Sarcine 46, 47, 60—63, în 
Separaţie de bunuri (3. 
Tată 41, 43 45—48, 3%, Si, 

54 60—63, 71. 
Testament 53. 
Tradiţiune 2, 4. 
Tribunal, a se vrdcă cu- , 

vântul: „Justiţie“. 
Tutor 27—31, 37, 40—43, 
3759, 61, 62, 74, 79. 

Tutor ad hoc 2%, 40. 
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ra
d 

guiore inabilitato pub acccttare la donazione 

Doctrină, 

1. Cuvântul „părinte” din art. si5 e 
civ. rom. nu figurează în art. 955 ce. cv. 
fr. corespunzător, ci este luat din art. 
1059 c. civ. italian. (Alexandresco. cd. 2-u, 
IV. partea 1, p. 252, nota 4). 

2, Art. 934 din codul civil [rancez care 
prevede că femeca măritată nu poate să 
accepte o donaţiune, fără autorizaţia băr- 
batului, sau în caz de refuz, fără autori- 
zația justiţiei. a lost eliminat de legiuito- 
rul român deoarece eră de prisos faţă de 
dispozițiunile art. 199 şi 201 din codul ci- 
vil român, (Alexandresco,. ed, 2-a, IV. par- 
tea_Î, p. 237). , | 

3. O femee mătitată, oricare ar îi re- gimul "matrimonial sub care sa căsătorit. 
“nu poate acceptă o donaţiune fără auto- 
rizația bărbatului deoarece buna cuviinţă 
și moralitatea cer ca bărbatul să aprobe 
liberalităţile făcute soției sale. (Dalloz. 

€p., Dispositions entre vis, No, 1465; 
Planiol, III, No. 2933; Josserand. TII, No. 
1456; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 237). 
&„ În cazul când bărbatul 

măritate este absent, 
în imposibilitate 
sa, autorizaţia de 

unci femei 
refuză sau sc află 

de a-şi manifestă voinţa 
a acceptă o donaţiune 

se va da de către tribunale. (Dalloz 
Rep... Dispositions entre vis, No. 1465; Josserand. III, No. 1456: Alexandresco, ed 2-a. IV, partea 1, p. 237), 

  

 



  
    

Codul civil 

5, Bărbatul singur nu poate acceptă o 
donaţiune în locul femeici fără mandat 
din partea ci, ci trebueşte ca femeia în- 
să-şi să declare în mod expres că acceptă 
donațiunea.  (Dalloz, Rep.  Dispositions 
entre vils, No, 1407; Alexandresco, cd. 
2-a. IV. partea Î, p. 238), 

6. Dacă soții sunt căsătoriţi sub regi- 
mul comunităţii de bunuri. bărbatul va 
puteă acceptă singur, «donaţiunile de bu- 
nuri mobiliare făcute soției sale. (Laurent. 
MI, No, 244). 

7. Autorizaţia bărbatului pentru su 
femecu să accepte o donaţiune, nu trebu- 
eşte să fie expresă, ci este cdleajuns dacă 
bărbatul ia parte la actul de donațiune 
sau la actul de acceptare când aceasta se 
face posterior  donaţiunei.  (Demolombe, 
NN, No. ii: Dalloz, hâp., Dispositions 
entre vils, No. 1465; Laurent, XII. No. 
235: Baudrv et Colin. Donations ct testa- 
ments, L, No. 1200; Alexandresco, ed. 2-u, 
IV. partea |. p. 258), | 

8. Consimţimântul bărbatului făcut în 
seris, pentru ca femeca să accepie o do- 
națiune, nu trebueşte să înbrace forma 
autentică, ci poate [i şi sub semnătura 
privată. (Demolombe. IV, No, 194; Aubry 
et, Rau. ed, 4-a, V. $ 472, p. 151: Dalloz, 
ep... Disvositions entre .vifs, No, 1405: 
Laurent, NIL, No. 245: Baudry et Colin. 
Donations et testaments, Î, No. 1290; Alc- 
xaudresco, ed. 2-a 1V. partea Î. p. 257), 

9, In cazul când acceptarea donaţiunei 
din partea unci femei măritate are loc 
separat, si dacă acceptarea a fost uutori- 
zată de bărbatul său, notificarea acestei 
uceeptări donutorului poate fi făcută de 
femeea singură fără să fie necesară o nouă 
autorizaţie din partea soțului: său, (Dal- 
loz. Rep... Dispositions entre vifs, No. 
1405), 

10. Chiar pentru bunurile cure vor 
fuce parte din averea parafernală au fc 
meci căsătoriile, acceptarea  donaţiunci, 
trebueşte să fie autorizată de bărbat san 
de justiţie. (Dalloz, ep. Dispositions 
entre vils. No. 1465). 

4 |. Bărbatul poate autoriză pe soţia sa 
cu să primească donaţiunile ce i le face 
cl însuşi sau le primeşte dela ca, în tim- 
pul căsătoriei: prezenţa sa la facerea ac- 
telor de donațiune, constitue o autorizație 
iudestulătoare. (Demolombe. XX, No. 171; 
Aubry et Rau, cd. 4-a. VII, S 652, nota 1.p. 
5s: Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs. 
No. 1466; Suppl.. Dispositions entre vils, 
No. 371:.Laurent, XU, No. 245: Baudry et 
Colin. 'Donations et  testaments, I. No. 
14290: Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea |. 
p. 935). 

12, In cuzul când femcea este minoră, 
cu poate fi autorizată de bărbatul său 
major cu să primească o donaţiune ce i 
sur face de către însusi bărbatul, (Demo- 
lombe, IV. No. 229; XX, No. 171). - 

13, Chiar femcea măritată separată d 
bunuri nu poate acceptă o donaţiune ce 
câi cu autorizaţia bărbatului sau a justi- 
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2-a, IV, iei. (Alexandresco, el. partea 
? 

p. 257), . 
14. Femeea măritată are nevoie de 

autorizare şi în privința donaţiunilor de- 
shizate sau ascunse sub forma unui con- 
tract cu titlu oneros. (Baudry cet Colin, 
Donutions et testaments, [, No, 1259; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 237. 
text şi nota 4). 

15. În cazul când femeca măritată 
acceptă o donaţiune, singură fără autori- 
zuţia bărbatului său saua justiției, donaţi-! 
unea este atinsă, după părerea dominantă, 

„ue o nulitate absolută. (Merlin, Repertoire, 
lonations, section +, No. 4: 'Deinante 
ct Colmet de Santerre, IV, No, 73 bis; 
Aubry et Rau, VII, $ 652, nota 12, p. 60. 
bi: Dalloz, Nep., Dispositions entre vifs, 
No. 1463; Suppl., Dispositions entre vifs: 
No. 371, 375; Laurent. XII, No. 239: Baudry 

Culin. Donations cet testaments, Î, No. 
1566: Alexandresco. ed. 2-a, 1Y, partea |. 
p. 245, 240). 

16. După altă părere, nulitatea rezul- 
tând din lipsă de autorizare a bărbatului 
sau au justițici la acceptarea unor dona- 
țiuni de către femeea căsătorită, este nu- 
mai relativă deoarece această autorizare 
este cerută de lege numai peniru a com- 
plectă capacitatea femeei căsătorite iar 
nu ad solemnitatem. (Larombitre, Obliga- 
tions. Art, 1125. No. 5; Duranton, VIII, No. 
455; Mourlon, Il. No. 673; Marcade, Art. 
V55, No. 650 urm.: Bulnoir, Propricte et. 
contrat, p. 605, 666; Colin et Capitant, Il, 
p. 707: Josserand. III, No, 1312; Comp.: 

_C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi AI. 
Băicoianu, IL. No. 1146). 

17, Donuţiunile deghizute sub forma 
contracielor cu titlu oneros, făcute unci 
femei căsătorite, fără uutorizaţia soțului 
său sau a justiţiei sunt atinse de o null- 
tate relativă, care nu poate fi invocată. 
decât de unul dintre soţi. (Dalloz, Bep.. 
SuppL, Dispositions entre vils, No. 461; 
Laurent, XII, No. 515; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, Î, No. 1259; Ale- 
xandresco, cd. 2-a. IY. partea I, p. 258, 
nota 1, 240). | 

(8. Aciiunea acestora în anulare se 
prescrie prin trecere de zece ani conform 
art. 1900 ce. civ. rom. (Alexandresco, cd. 
2-a, IV, partea I, p. 247). Ă 

19, Pentru valabilitatea ' darurilor ma- 
nuale, trebueşte ca părțile să [ie capabile 

primească. (Dalloz, 
Rep... Dispositions. entre _vils, No. 1613: 
Laurent, XII, No. 300; Alexandresco, ed. 
2-a. 1V, partea I, p- 258, nota 262, 264, 276). 
20, Darul manual este nul dacă a fost 

făcut de o persoană incapabilă de a dă-: 
rui sau unci persoane incapabilă de a 
primi. (Dalloz. Rep. Dispositions entre 
vifs, No. 1615; Suppl.. Dispositions entre 
viis, No. 426; Laurent, XII, No. 300). j 

94, O femee măritată nu poate să facă 
sau să primească un dar manual, fără 

autorizația bărbatului.  (Dalloz,  REp 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 43%; 
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Comy.: Alexandresco. ed, 2-a. LV. partea 
], p. 237, 277). : 

9, Autorizaţia bărbatului va putea re- 
zultă fie din concursul său la act, dacă el 
a făcut sau a primit iradiţiunea lucrului 
mobil dăruit, fie dintr'un act scris care nu 
e_nevoe să fic făcut sub formă autentică. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions entre 
vis, No. 483; Comp.: Alexandresco, ea. 
2-a, IV, partea 1, p. 277). 

23, Autorizaţia bărbatului poate fi 
dată şi verbal: în acest caz partea intere- 
sată va dovedi această autorizaţie prin 
mijloacele prevăzute de lege pentru a do- 
vedi îusăşi donația. (Dalloz, Bâp. Suppl.. 
Dispositions entre vifs, No. 428), 
24, Darul manual primit de o femee 

măritată fără autorizaţia soţului, este 
nul. (Dalloz. Rep... Suppl.. Dispositions 
entre vifs, No. 42$). 

25, Doi soți pot să-şi fucă reciproce 
daruri manuale. (Dalloz, Nep. Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 427: luurent, 
XII. No, 298. (Alexandresco. ed. 2-a. LV, 
partea |. p. 270). . 
26. Bărbatul uu este răspunzător «dle 

lipsă de autorizare a femei sale sau de re- 
fuzul de u-i acordă autorizaţia, deoarece 
în acest caz femeea măritată se poate 
adresa justiţici pentru a dobândi autori- 
zaţia. (Alexandresco, cd. 2-a, 1V, partea 
I, p. 238). 

27, Acceptarea unei donaţiuni făcută 
unui “minor ncemancipat aflat sub tutelă, 
trebueşte făcută de tutor cu consimţimăn- 
tul consiliului de familie, (Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 652, p. 58; Dalloz, hep., Dis- 
positions entre vils. No. 411, 1479; Lau- 
rent, XII, No. 245; Baudry cet Colin, Do- 
nations ct testaments, Î, No. 1292; Jos- 
serand. III, No. 1455: Alexandreseo ca. 
2-a. IV, partea |, p. 235). 

28. Donaţiunca făcută de către tutor 
minorului nu poate fi acceptată de către 
tutor, deoarece cl nu poate fi în acelaş 
timp donator şi reprezentant al donatu- 
rului. (Demolombe. XX. No. 197: Aubry 
et Bau, cd. +-a, VII, $ 652, nota 8, p. 59; 

alloz. Rep., Dispositions entre vifs, No. 
14S8; Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 
576; Laurent, XII, No, 249; Baudry ct 

olin, Donations et testaments, |. No. 
1293). 
29. Donaţiunca făcută de către tutor 

minorului aflat sub tutelaysa. va fi accep- 
tată de către un tutor ad hoc, cu auto- 
rizatia consiliului de familie. (Demolombe, 
XA, No. 197. 19$; Aubry ct Rau. ed. 4-a; 
VII, $ 652, nota $, p. 59: Dalloz. Rep.; Mi- 
nor-tutelle, No. 503: Laurent, XII, No. 249: 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
I, No. 1293). 
30. Deasemenea donaţiunea făcută de 

către tutor minorului aflat sub tutela sa, 
poate fi acceptată de către un ascendent 
al minorului. (Demolombe XX, No. 197, 
195; Aubry et Rau, cd, 4-a, VII, $ 652. 
p. 59; Dalloz, Rep., Suppl.. Dispositions 
entre vifs, No. 371; Laurent, XII, No, 249). 
2. Acceptarea făcută de tutor în nu- 
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mele minorului cu autorizarea consiliului 
de familie, precum şi de către uscendenţii 
minorului va aveă în privinta minorului 
acelaş efect ca şi în privința majorului. 
(Demolombe, XX, No. 154; Michaux, Dona- 
tions, No. 203, 206; Aubrv ct lau. VII, $ 
652, p. 60: Laurent, XII. No. 257; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV, partea I, p. 245). 

382, Incapabilii nu pot să atace nici 
chiar pentru leziune acceptarea unti do- 
națiuni făcută cu îndeplinirea tuturor . 
formalităţilor cerute de lege. (Alexun- 
dresco. ed. 2-a, 1V, partea Î, p. 245). 
38. Dacă însă incapabilii ar fi suferit 

o daună, deşi sau îndeplinit toate forma 
lităţile cerute de lege, ci au acțiune în 
contra reprezentanţilor lor legali, (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p. 243). 
24. Darurile manuale făcute persou- 

nelor cari au în drept capacitatea de a 
primi, însă nu au exurcițiul acestui drept, 
cum sunt minorii sau  interzisii, vor fi 
valabile prin tradiţiunea obiectelor făcută 
reprezentanților lor legali. (Aubry ci 
Rau, ed. a, | $ 115, p. 438; Dalloz, Rep. 
Supl, Dispositions entre vils, No. 420). 

385, Darul manual nu poate fi ac- 
ceptat în numele minorului de o persoană 
care nu a primit nici un mandat. (Dalloz. 
Rep. Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
+20). 

36, Darul manual făcut unui copil 
numai concenut, va fi primit de reprezev- 
tantul său legal. (Demolombe. XX. 200: 
Dalloz. Rep., SuppL. Dispositions entre 
vis, No. 420). , 
37, Potrivit dispozițiunilor art. 463 şi 

935 e. civ. în. (407 şi S15 c. civ. rom,), do- 
najiunea făcută unui minor ncemancipat 
care se află sub tutelă, se acceptă de 
către tutorul său _ cu autorizaţia consl- 
liului de familie. (Josserand, III, No. 1455: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV. parica |, p. 
233). 

88. Mama naturală are dreptul să pri- 
mească donaţiunea ce sar face copilului 
său natural minor ncemancipat. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea L. p. 234), 
89, Ascondenţii de pe mama naturală 

au dreptul să primească donaţiunea ce 
sar face copilului natural minor nceman- 
cipat. (Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea! 
[. p. 234), 
40. Dacă iutorul este el însuşi dona- 

torul, accepturea donaţiunci se va face de 
un ascendent al minorului sau de un tu- 
tor ad hoc. (Planiol. III, No. 2934: Ale- 
xandresco. ed. 2-a, IV, partea 1, p. 235). 

44. Potrivit dispoziţiunilor art. 935 ce. 
civ, fr. (SI5 c. civ. rom.), tatăl, mama şi 
ceilalți ascendenți fără deoscbire de sex 
şi linie. pot să accepte o donaţiune făcută 
minorului. chiar dacă nu sunt tutorii lui şi 
părinții sar află în viaţă şi ar refuză 
să accepte. (Dalloz. Râp.. Suppl.. Dispo- 
sitions_enire vifs, No. 572; Josserand, ŢII. 
No, 1456: Alexandresco, ed. 2-n,.1V. partea 
I, p. 235, 255). . 
42. Din dispoziţiunile art. 935 c. civ. 

[r. (S15 c. civ rom.) rezultă că tutorii 

— 26 — 

  

    
  

  

   



Codul civil 

  
  

sunt obligați să accepte o donujiune fă- 
cută minorilor aflați sub tutela lor, însă 
uscentdenţii minorilor au numai facultatea 
de a acceptă donaţiunea. (Baudry et Co- 
lin. Donations ct testaments, |. No. 1295). 
43, Total, mama sau alţi ascendenți 

cari acceptă o donaţiune făcută minorului. 
nu au nevoie de autorizaţia consiliului de 
familie, chiar dacă ar fi tutori. (Demo- 
lombe, XX. No. 152, 155: Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 652, nota 5, p. 59: Laurent. 
NEI, No, 246: Baudry et Colin. Donations 
et testaments, Î. No. 1296: Planiol, III, No. 
2954: Josserand. III, No. 1436; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, IV, partea Î. p. 235). 

4%. În cazul când uu ascedent face vw 
donuţiune descendentului său minor. el nu 
poate acceptă pentru minor această d0- 
națiune. (Demolombe, XX, No. 197: Aubry 
ct Dau, cd. 4-a. VII, $ 632, p. 59: Laureui, 
MIL. No. 240: Baudry et Colin, Donations 
et testament, Î, No, 1300; Planiol, III. No. 
2954: Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea | 
p. 235). 

48, Dacă tatăl şi mama dăruese copii- 
lor 'lor minori. un. bun comun, fiecare 
dintre ei poate uceepta valabil pentru mi- 
nori. partea dăruită de celălalt soț. (Demo- 
lombe, XX, No. 199; „Aubr ct Rau, cd, 
a. VII, $ 652. nota 0, p. 59: Luurent, XII, 
No. 249; Baudry et Colin. Donations ct 
testaments, L. No. 1501). 

48. Chiar dacă donaţiunea făcută mi- 
norului ar fi cu ovarecari sarcini, după 
părerea dominantă, ca poale fi acceptată 
de tată. mamă sau alţi ascendenți, prin 
aplicațiunea dispozițiunilor art. 955 al. 5 
e. civ, fe. (SI5 al. 5 c. civ rom.). (Aubry 
et Rau, ed. s-a, VII. S 632. notele 5. 6, p. 
59: Dalloz. Rep. Disvositions entre xils, 
No. 1470; Laurent, NIL. No. 247: Baudry 
et Colin. -Donations ct testaments. I, No. 
1297; Contra.: Demolombe, XX. No. 183. 
1$6; Demante ct Colmet de Sunterre, IV, 
No. 74 bis Il). 
47. Dacă insă uscendentul are în ac- 

tul donaţiunei cu sarcini, interese opuse 
minorului, cl nu poate acceptă acea do- 
națiune în numele minorului, (Aubrv et 
Rau. ed. 4-a, VII, $ 652. p. 59; Dalloz, Râp., 
SuppL., Dispositions entre vis, No. 372; 
Laurent, XII. No. 247). 

48, Ascendenţii pot acceptă donţiunea 
făcută desceudentului lor minor fără nici 
o ordine erarhică: Astfel mama poate ac- 
ceptă donaţiunca făcută minorului său fiu, 
cu toate că soțul său, tatăl copilului mi- 
nor, se împotriveşte, (Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 955, No. 8: Duranton. VIII. 
No. 459: Demolombe, XX. No. 188: Tro- 
plong. Dovations ct testaments, III, No. 
1129: Marcade, Art. 935, No. 2: Demante 
ct Colmet de Santerre, IV. No. 74 bis, L; 

- Aubry et lau, ed. t-a, VII, $ 652, nota 3. 
p. 58: Dalloz, Rep... Dispositions entre vifs, 
No. 1456: Laurent, XII, No. 246; Baudrv-et 
Colin,  Donations ct  testaments, ÎI, No. 
1299; Josserand, II[,.1456; Comp,: Alexan- 
dresco. ed. 2-a. IV. partea L. p. 235: Con-. 
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tra: Delvincourt LI, p. 262; Grenier. Dona- 
tions ct testaments, ], No. 64). Aa 

49. Namu sau buna copilului minor 
“nu are nevoie de autorizația soțului pen- 

-țiune făcută descendentului 

tru a putea accepta o donațiune făcută 
minorului, (Toullier. II, No. 630; Demo- 
lombe LV, No. 107; XA, No. 189; De- 
mante cet Colmet de Santerre. IV, No. 
7+ bis, YV:; Dalloz, Nep., Dispositions 
entre vis, No. 1845; Mariage, No. SI16; 
Planiol, III, No. 2954: Alexandresco,: ed. 
2-a, LV, partea |, p. 235, 234: Comp.: Jos- 
serund, III, No. 1426). 
50, Ascendenţii pot acceptă o duna= 

lor minor, 
chiar dacă părinții lui sunt în viață şi 
chiar ducă ei se împotrivesc. (Coin-Delisle, 
Commentaire, Art, 935, No. 8; Duranton, 
VIII, No. 455, 459; Demolombe, XX, No. 
1S7 urm.: Demante ct Colmet de Santerre, 
IV. No. 74 bis, VI: Aubry ct lau, ed. t-a. 
VII, $ 632, p, 58; Dalloz. Rep. Dispositi- 
ons entre vils, No, 1456: Laurent, XII, No. 
247; Baudry et Colin, Donations et testa- 
menis, |. No, 1299, Josserand, III, No. 1.750: 
Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea I, p. 235). 

51. Dacă donaţiunea făcută minorului 
a fost acceptată de un ascendent, tatăl 
minorului arc dreptul să ceară anularea 
acceptării în cazul când donaţiunea este 
contrară interesului moral sau material al 
minorului său fiu. (IDemante et Colmet de 
Sunterre, IV, No. 74 bis. VI: Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vils, No. 1436). 

529, Ascendentul poate acceptă o dona- 
liune făcută minorului, chiar dacă el fi- 
Rurcază în actul de donaţiune, însă în 
altă calitate decât aceca de donator. cum 
ar fi ca sot pentru autorizare. (Baudry ct 
Colin, Donations cet  testaments, I, No. 
1300). - . ' 

58, Dispoziţiunile art, 935 al. 3 c. civ. 
în. (SI5 al. 5 c. civ. rom.) îşi giisesc apli- 
cațiunca şi legatelor făcute descendenţi- 
lor lor minori. (Dalloz. Rep.. Minor-tutelle, 
No. 504; Josserand, IL, No, 1430). 

54, Donuţiunea făcută. unui copil nu- 
mai conceput, va putea fi acceptată de 
reprezentanţii săi legali, cum sunt tatăl şi 
mama sa. deoarece copilul conceput este 
considerat născut. (Demolombe, AX, No. 
200; Demante ct Colmet de Santerre, IV, 
No. 7+ bis, 1V. Troplong Donations ct tes- 
taments, ÎI. No. 1132; Michaux. Donations, 
No. 204; Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs. No. 14S9: Suppl., Dispositions entre 
vils, No. 577: Laurent. XII, No. 249; Ale- 
xandresco. ed. 2-a, IV, partea I, p. 235). 
55, Deasemenea un alt ascendent al 

copilului conceput, va puteă acceptă do- 
naţiunile în locul acestuia (Demolombc, 
XX, No. 200; Demante et Colmet de San- " 
terre, 1V, No. 74 bis, IV. Troplong, 'Dona- 
tions et testamenis, II, No. 1132: Michaux: 
No. 204: Dalloz, Rcp., Suppl.. Dispositions 
entre vifs, No. 377; Laurent, XII, No. 249: 
Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea I, p. 235). 
56. Donaţiunca acceptată în numele : 

minorului de o persoană lipsită de calitate 
este. atinsă de nulitate absolută care va
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putcă fi invocată de orice persoană! inte- 
resată. (Demolombe, XX. No. 218; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, LV, partea [, p. 244). 

57, 'Donaţiunea la acceptarea căreia 
reprezentantul incapabilului nu a obser- 
vat formele prevăzute de lege, cum ar fi 
de exemplu lipsa autorizaţiei consiliului 
de familie, când acceptarea se face de 
tutor, sau când acceptare a fost făcută de 
însăşi incapabilul fără observarea forme- 
lor prevăzute de lege, este deasemeneu 
nulă. (Laurent, XII. No, 258; Alexandresco. 
ed. 2-a, 1Y. partea [, p. 244 urm). 

58, Această nulitate după o părere este 
relativă şi va puteă fi propusă numai de 
incapabil iar nu şi de donator sau moşte- 
nitorii săi. (Demolombe. IV. No. 548; NA. 
No. 219; Valette sur Proudhon, Etat des 
personnes |, p. 479, nota a; Larombitre. O- 
bligations, Art. 1125, No, 5; Mourlou, Ik 
No. 675; Bulnoir Propricte et contrat, p. 
666; Baudrv et Colin. Donations ct testa- 
ments, |, No. 1507: Planiol, III. No. 2576. 
Colin et Capitant. IL. p._ 767; Alexun- 
dresco, ed, 2-a. 1V, partea Î. p. 245, 246: 
C. Iamangiu. |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, ÎL, No. 1146). 
"59, După altă părere uceastă nulitate 
este absolută care poate fi invocată de 
însuşi donatorul, deoarece în specie este 
vorba de un contract solemn. (AMasse cet 
Verg& sur Zachariae, III, $ 425, text şi 
nota 12, p, 60: Troplong, Donations et tes- 
tamenis, Il. No. 1118, 1126: Demante “et 
Colmet de Sunterre, LY, No. 75 bis: Aubry 
ct Rau, VIL, $ 652, text şi nota 12 p. 600. 
Gt: Laurent. XII, No. 259; Ilue. VI, No. 
195; VII, No. 02). 
60. Facultatea . acordată - tatălui, ma- 

mei şi ascendenţilor minorului, de urt. 
955 al. 5 c. cit. În. (815 al. 5 c. cir. rom.) 
de a ucceptă o donaţiune făcută descen- 
dentului lor minor, constitue o excepţiune 
şi nu se poate aplică la alte cazuri nepre- 
văzute în lege. Astiel ci nu au dreptul să 
ccară nulitatea unci acceptări făcute de 
către tutorul minorului, cu autorizaţia 
consiliului de familie. (Demolombe, XA. 
191; Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs. 
No. 1475). 
Gi. In cecace priveşte efectele accep- 

tării regulate a donaţiunilor făcute unui 
minor sau interzis, după o părere, atât în 
cazul. când donaţiunea a fost acceptată de 
către tutor cu autorizaţia consiliului de 
familie potrivit dispoziţiunilor art. 465 c. 
civ. fr. (407 c. civ. rom.) cât şi în cazul 
când donaţiunea a fost acceptată de către 
tată. mama sau alți ascendenți, potrivit 
dispozițiunilor art. 935 al. 5 c civ. îr, (S15. 
al. 3, c. rom.), minorul ajuns la majoritate 
va avcă dreptul să repudieze donaţiunea 
pentru a sc sustrage dela plata sarcinelor 
care o grevcază. (Grenier, Donations ct 
testaments, I, No. 83; Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 1476). 

62. După a doua'părere, se face o dis- 

tincţiune: acceptarea donațiunilor de către 

tutor cu autorizaţia consiliului de familie 
produce aceleaşi efecte ca şi acceptarea 

DESPRE DONAȚIUNILE INTRI VIL 
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Codul civil 

făcută. de major; în cecuce priveşte ac- 
ceptarea făcută de către ascendenți pentru 
donatiunile pur gratuite ea produce acc- 
leaşi efecte ca şi acceptarea făcută de un 
major, însă pentru donaţiunile cu sarcine 
sau cu condiţii oncroase, accepiarea nu 
este obligatorie. (Duranton, VIII, No. 444. 
445: Poujol, Monations entre vils cet tes- 
taments, Art, 935, No. 10: Dalloz. Rep. 
Dispositions entre vils, No. 1476), 
63. După a treia părere, se face deu- 

scmentu o distincțiune: acceptarea donu- 
țiunilor făcută de ascendent în numele mi- 
norului. produce aceleaşi efecte ca şi ac- 
ceptarea făcută de un major, pentru do- 
naţiunile pur si simple sau cu sarcine 
când sarcinele nu apasă decât asupra bu- 
nurilor dăruite: când însă sarcinele sau 
condițiunile constituese o oblizațiune por- 
sonală a minorului care ar duce la în- 
străinarea bunurilor sale, acceptarea nu 
este obligatorie. (Demolombe. XĂ, No. 
155 uran.; Demante et Colmet de Santerre. 
1Y. No. 74 bis III). 
64. După a patra părere. dominantă, 

«donaţiunea acceptată pentru minor cu 
toate formalitățile prevăzute de lege, este 
irevocabilă şi are faţă de minor. potrivit 
dispozițiunilor art. 465 c. civ. îr. 407 c. 
civ. rom.) aceleaşi efecte ca şi faţă de un 
major, atât pentru  donaţiunile pur şi 
simple cât şi pentru donațiunile cu sarcine 
sau cu condițiuni oneroase, (IDemolombe, 
XX, No. 178; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII. 
$ 052, notele 10, 11, p. 60; Dalloz. Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 1476: Laurent, 
XII. No. 247: Baudry et Colin. Donutions 
et testaments, |, No, 1504). 
„65. Potrivit dispozițiunilor art. 935 c. 

civ. în. (S15 ce. civ. rom.), minorul emanet- 
pat poate acceptă o donaţiune cu usistenţa 
curatorului său. (Dalloz, Rep. Dispositi- 
ons entre vils, No. 1, 1471: Sunvl., Dis- 
positions entre vifs, No. 374: Michaux. Do- 
nations, No. 208 urm.: Planiol INI. No. 2955: 
Josserand, Il, No. 1455: Alexandresco, cd. 
2-a, LV, partea ], p. 235). 
66. Pentru acceptarea: unci donaţiuni 

făcută unui minor emancipat. nu este ne- 
cesară autorizulia cousiliului de familie, 
deoarece nu csie prevăzută deo lege. (De- 
molombe, XX, No. 174: Troplong, Donati- 

- ons ct testamenis, II, No. 112£: Aubry et 
Rau, cd. 4-a. VIE, $ 652, p. 59: Michaux, 
Donations, No. 20$ urm.: Dalloz. Rep. 
Suppl.. Dispasitions entre vifs, No. 374: 
Laurent, XII, No. 250: Baudry ct Colin. 
*Donations ct testaments, I, No. 1294: Pla- 
niol, LII, No. 2955: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. partea |. p. 235). 

"67... Donaţiunea făcută unui "minor 
emancipat nu poate fi acceptată numai 
de curator (Dalloz. Rep... Dispositions 
entre _vifs, No. 1471; Alexandreseo. cd. 
9-a, IV, partea I, p. 9533). 
68. Donatţiunca făcută de către cura- 

tor minorului emancipat va trebui să fie 
acceptată de către minorul emancipat, cu 
asistența unui curator ad hoc. (Demo- 
lombe, XX. No. 197, 19S: Aubry et Rau. 
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cd. t-a, VII, $ 652, nota 8, p. 59: Dalluz 

ep... Suppl.. Dispositions entre vifs. No. 
370: Laurent, XII, No, 250; Alexandresco, 
ed. 2-a, 1Y, partea [. p. 255). 
G9. Dacă minorul emancipat nu a pu- 

tut primi o donaţiune avantajoasă din 

cauză că curatorul său a refuzat pe ne: 

drept să-l asiste la acceptare, acesta va fi 

responsabil. (Demolombe, XX, No, 210: 
Demante et Colmet de Santerre, LV, No. 
74 bis IL: Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 

tea |. p. 253, 355). 
30. Curatorul nu poate fi făcut răs- 

punzător ducă minorul emancipat nu a 

cerut usistența sa pentru a acceptă o do- 

naţiune ce i sar fi făcut. (Demolombe. NN. 

No. 210; Demante et Colmet de Santerre, 

IV; No. 74 bis III: Alexandresco, cd. 2-a. 

IV, partea Î. p. 253. 335). 
31. Donaţiunea făcută unui minor €- 

mancipat poate fi acceptată de tatăl sau 

mama minorului sau de ceilalți ascen- 

denți. fără deosebire de sex şi de linie şi 

chiar dacă părinții care sar află în viaţă 

ar refuză să accepte. (Josserand, III, No. 
1458: Alexaudreseo. ed. 2-a. IV, partea |, 
p. 235, 255). 
39, Acceptarea unei donuţiuni solemne 

numai de către minorul singur. aduce, 

după părerea dominantă, nulitatea abso- 

lută a donațiunei. (Demante et Colmet de: 

Santerre. Iv, No. 73 bis; Aubry cet lau, 

ed. 4-a. VII, $ 652, nota 12, p. Gt: Dulloz, 

Rep... Dispositions entre_ vifs, No. 1478: 

Minor-tutelle. No. 505: Suppl., Dispositi- 

ons entre vifs. No. 373: Laurent, XII. No. 

250; Iluc, VI, No. 193; Baudry et Colin, 
Donations ct testaments, 1, No. 1306), 

723. După altă părere, acceptarea unri 
donaţiuni. fără observarea formalităţilor 
speciale prevăzute de lege, pentru aceep- 
tarea minorilor. aduce nulitatea relativă a 
donaţiunei.  (Duranton, VIII, No. 487: 
Larombitre, Obligations, Art. 1125. No. 5: 
Demolombe, XX. No. 219; Mareade, Art, 
935, No, 5: Dalloz. Rep. Dispositions 
entre vifs, No. 1478:  Josscrand, III No. 
1312: Comp.: C. Ilamangiu. Î. Roseiti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, II. No: 1146). 

74, Donatiunca făcută unui interzis, se 

stil fi 
DESPRE DONAȚIUNILE INTRE Vu Art. 816 

acceptă de tutorul său cu autorizaţia con- 
siliului de familie. (Planiol, III, No. 2930: 
Josserand, II, No. 1456; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea I, p. 233, 235). 
75. Donaţiunca făcută unui interzis 

va puteă fi ucceptată şi de ascendenţii săi, 
fără autorizaţia consiliului de_ familie. 
(Coin-Delisle, Art. 935, No. 14: Duranton, 
VIII, No. +4; Demolombe, XX, No. 19; 
Troplong. Donations et testaments, IL. No. 
1130: Planiol, LII, No. 2930; Alexandresco, 
ed. 2-a, LY, partea IL. p. 2950; Contra: Ai- 
chaux. Donations, No. 216 urm.: Laurent, 
XII, No. 251: Iluc, VI. No. 193; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, [. No. 1302), 
76. Donatiunea făcută unui copil gă- 

sit minor, care nu are tutor, va pulcă fi 

acceptată de primarul comunei. (Alexau- 
dresco. ed. 2-a, 1V, partea IL. p. 235). 
77. Persoana pusă sub consiliu judi- 

ciar, poate în principiu, să accepte sin- 

sură ov donațiune. (Demolombe, XX. No. 

175 bis; Mourlon, Îl. No. 662; Michaux, : 

Donations, No. 221; Dalloz, Rep. Dispo- 
sițions entre vifs. No. 1490: Suppl., Dispo- . 
sitions entre vis, No, 373; Laurent, AII, » 

No, 252: Planiol. LII, No. 2931; Jusserand, 
111, No. 1436: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea I, p. 256). 
78, beniru acceptarea donaţiunilor cu 

sureine la a căror executare persoana pusă 

sub consiliu judiciar, nu poate lucră, no- 

trivit dispoziţiunilor art. 515 c€. civ, îr. 
(458 c. civ. romi. fără asistența cousi- 

liului, risipitorul va trebui să fie asistat 
- de consiliul judiciar, (Coin-Delisie. Com- 
mentaire. Ari. 933. No. £: Demolombe, XA. 

“No 175 bis: Mourlon, II, No. 662; Michaux. 

Donations, No. 221; Dalloz, Rep. Suppl. 
Dispositions entre vis, No. 327; Laurent. 
XII. No. 232; Baudry ct Calin, Donations 
ct testaments, I, No. 1298: Planiol, III, No. 
2951; Alexandresco. ed. 2-a, IV. partea |, 
p. 256). , 

79, Donajiunile făcute unui condam- 
nat care se uflă deci sub interdicţiune le- 
gală, vor fi acceptate de tutorul său, fără 
autorizaţia consiliului de familie. (Dal- 
loz, Rep. Dispositions entre vils. No. 1491). 

-Art.,816. — Surdo-mutul, ce nu ştie să scrie, nu poate acceptă 
o donaţiune decât cu azistarea unui curatore special numit de autori- 
tatea judiciară, după regulele stabilite pentru minori. (Civ. 355 urm., 
425, 814 urm., 866; Pr. civ. 693; Civ. Fr. 936). 

Teast. Jr. Art. 936. — Le sourd-muet qui saura cerire, pourra accepter lui-" 
incme ou par un fond de pouroir. 

S'il ne sait pas €erire, Vacceptation doit âtre faite par un curateur, nommt â 
cet effet, suivant les râgles &tablies au titre de la Jinorită, de la Tutellc et de 

„P Emancipation. ! 

Bibliografie (continuare). 

Docax P. Geoana, S/udii. de drept civil comparat, p. 180. 
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(la doctrină). - 

Manifestarea voinţei prin 
scris 3. 

Minor c:rancipat îi, 
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Prucură, a sc vedcă cu- 

vântul: „Mandate. 
Refuz 10. 
Hesponsabilitate în, 

- Semnătură 3. 
Semne 5. 
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Surdo-mut $ urm. 

Acceptare î urm, 
Asistenţă +, 10, 
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Donaţiune î urm. 
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Doctrină. ! 

4. Surdo-mutul care ştie să serie, va 

putea acceptă o donaţiune ce i sar face, 

fie el singur, fie prin mandatar. In aceste 

cazuri în procesul verbal de autentificare a 

actului de acceptare sau a procurci dată 

pentru acceptare, se va mentionă că sur- 
do-mutul a luat cunoştinţă de act şi că 

autentificarea sa făcut după _ cererea în 

seris a surdo-mutului. (Coin-Delisle, Art. 

936. No. 5; Michaux, Donations, No. 227, 
"958: Dalloz, Rep... Dispositions entre vifs, 

No. 1492, 1493; Alexandresco. ed. 2-a, IV, 

partea Î, p. 239: Comp.: Demolombe. XX, 
No. 166: C. Ilamangiu JI. Rosetti-Bălă- 

nescu şi Al, Băicoianu, ÎI, No. 1146). 
9, Textul art. 816 ce. civ. român. cu- 

prinde o inexactitate şi o coniradicliune 
deoarece prevede că se va numi surdo- 
mutului un curator de autoritatea judi- 
ciară. după regulele stabilite pentru mi- 
nori; or, aplicându-se regulele dela mi- 
nori. urmează că acest curator se va numi 
de către consiliul de familie iar nu'de 
autoritatea judiciară. (Alexandresco, ed: 
2-a. LV, partea I. p. 239, nota î, 240).: 

3, Dispoziţiunile art. 936 c. civ. fr. (S10 
c..civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea sur- 
do-muţilor cari pot prin scris să comu- 
nice cu alţii pentru satisfacereu necesită- 
iilor ordinare ale vieti; iar nu şi surdo- 
muţilor_ cari ştiu numai Să se_iscălcască. 
(Coin-Delisle. Art. 936. No. 5: Demolombe, 
NĂ, No. 166; Michaux, Donations, No, 227, 
25s; Dalloz. Rep., Dispositions entre vifs, 
No. 1492; Alexandresco, cd. 2-a. LV, par- 
tea Î, p. 259), 

Aa. Când surdo-mutul nu ştie să scrie, 
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după părerea dominantă. el nu va puteă 
acceptă donaţiunea ce i sar face decât 
cu usistența curatorului. (Demolombe, XX, 
No. 165; Troplonge.: Donations et testa= 
ments, III, No. 1157, 1158: Michaux, Do- 
nations, No. 231, 252: Demante et Colmet 
de Santerre, IV, No 75 bis: Dalloz. Rp. 
Dispositions, entre vifs, No. 1493: Laurent, 
XII, No. 254: Baudry ei Colin. Donations 
et testaments, Î, No. 1509; C. Iamangiu, 
| Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. UI, 
No. 1146). 

5. După a doua părere. surdo-mutul 
care nu ştie să scric, va pulcă să accepte 
o donafiune dacă poate 
voința sa. în mod sigur. prin Semne, 
(Aubry ct Rau. cd. 4-a. VII. $ 052. nota 
13. p. 02, 65: Dalloz, Râp.. Suppl., Dispo- 
sitions entre vils, No. 3S0: Alexandresco, 
cd. 2-a. lY, partea 1, p. 241). 

G. |n cazul când surdo-mutul este mi- 
nor sau interzis, se vor aplică dispoziţi- 
unile art. 955 ce. civ. îr. (813 e. civ, rom), 
iar nu dispoziţiunile ari. 956 c. civ. În. (816 
e. civ. rom). (Demolombe. XX. No. 164: 
Dalloz. Rep. Dispositions entre vils, No. 
1495: Baudry et Colin. Donations ct testa- 
ments, Î. No, 1510: Alexandresco. ed. 2-a, 
IV. partea Î, p. 259, nota 3). 

7, Când surdo-mutul este pus sub con- 
siliu judiciar, se vor aplică disnoziţiunile 
art. 936 e, civ. fr (816 ce. civ. romi. (De- 
molombe. XX. No. 105: Michaux. Donati- 
ous, No. 254 urm,: Dalloz. Rep. Disposi- 
tions centre vifs, No. 1495; Alexandresco, 
ed. 2-a. IV. partea [, p. 239. nota 5). 

8. Când surdo-mutul este un minor 
emancipat sau o femee măritată. se vor 
aplică deasemenea dispoziţiunile art. 956 
ce. civ. în. (816 c. civ. rom.). (Demolombe. 
NN, Ac. 164; Michaux. Donations, No. 254 
urm.: Dalloz. Rep.. Disnositions entre vifs, 
No. 1495: Baudry et Colin. Donations ct 
testaments, Î. No. 1510: Alexandreseo, ed. 
2-a. IV. partea IL. p. 239, noia 3). | 

9. Curatovul surdo-mutului nu poate 
acceptă donaţiunea în numele surdo-mu- 
tului. (Alexandresco. cd. 2-a. 1V, partea |. 
p. 240). | 

10. Curatorul surdo-mutului va fi res- 
ponsabil când refuză pe nedrept asistența 
sa. (Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea |, 
p. 240). 

Art. 817. — Donaţiunile tăcute persoanelor morale, nu pot îi 
acceptate decât prin ordonanță domnească, dată în urma avizului 
consiliului de Stat!). (Civ. 96, 811, 818 urm.; Civ. Fr. 937). 

rp - o. . sk. . | Teat. fr. „Int. 987. — Les donations faites au profit Whospices, des pauvres 
d'une commune, ou d'âtablissements d'utilit& publique, seront aeceptes par les 
administrateurs de c6s communes ou €tablissements, aprăs v avoir te dâment 
autorises. 

  

1) Consiliul de Stat a fost desființat prin legea din 12 lulie 1666. 
E suficient deci, astăzi, autorizarea dată printrun Decret Regal. 
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Codul civil DESPRE DONAȚIUNILE INTRE VII Art, 818 

Bibliografie (continuare). 

CossTANTINESCU Jac, N., Despre testumente, p. 66 urm. 

Doctrină. 

1. Primirea darurilor manuale şi a do- 
naţiunilor  deghizate făcute persounelor 
morale, cum sunt: comunele, județele şi 
stabilimentele publice sau de utilitate pu- 
blică, după o părere nu este supusă for- 
melor prevăzute de lege pentru acceptu- 
rea  donaţiunilor solemne. (Demolombe. 
XVII. No. 63; Dalloz, Rep. Suppl,. Dis- 
positions entre vils, No. 381: Comp.: Jos- 
serand, IE, No. 1440). 

9, După altă părere. acceptarea daru- 
rilor manuale şi a donaţiunilor deghizate 
făcute acestor persoane morale este supu- 
să formalităţilor de acceptarea donaţiuni- 
lor solemne. (Aubry et luu. ed s-a. VII, 
$ 649, nota 68. p. i: Laurent, NI, No. 300 
urin.: Baudry et Colin, Donations ct tes- 
taments, Î, No. 1338, 1341; Josserund. II, 
No. 1440: Alexandresco, cd. 2-a, IVI, 
p. $0, 90, 2760), 

3, Donaţinnile făcute persoanelor mv- 
rale sc primesc de udiministratorii acelor 
persoane, în urma unui deerci regal care 
aprobă acceptarea. (Alexandresco ed. 2-a, 
IV, partea ! p. 59, 242: Comp.: Mourlon. 
IL, No. 672; Michaux. Donations. No, 230; 
Josserand, II, No, 1437 urm.). 

&. Accepiarea  donaţiunilor de către 
persoanele morale se va fuce potrivit dis- 
poziliilor art. S14 c. civ. rom. (Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea |, p. 91). 

5, Autorizarea dată de guvern nu este 
solemnă ci poate rezultă din orice act 

care cuprinde implicit autorizarea. Astfel 
aprobarea prin decret regal a statutelor 
unui institut în care se cuprinde şi avereu 
dăruită acelui institut cuprinde implicit şi 
aprobarea guvernului de a primi dona- 
tiunea. (Alexandresco, ed. 2-u, IV, partea 1. 
p. 91), ” 

6. O fondaţiune făcută în folosul iuvă- 
tământului public sub forma unei sarcine 
pusă într'o donaţiune. nu este supusă ac- 
ceptării solemne prevăzută de art. St4 ce. 
civ. rom. şi poate îi acceptată chiar în 
urma decesului  donatorului. (Alexan- 
«dresco, ed. 2-a, IV, rartea Î, p. 242, 24; 
Comp.: Josserand, IIl. No. 1440). 

Ţ. Autorizarea guvernului trebuceşte să 
fie anterioară acceptării, deoarece guver- 
nul este singur în drept să aprecieze dacă 
donajiunea este_ sau nu folositoare. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 91). 

8. Guvernul poate să impur stabilimen- 
telor publice, a căror administraţie este în 
legătură cu administratia Statului. 'ca să 
recente donațiunile ce li s'au făcut. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, LV, partea |, p. 91). 

9. Donaţiunea primită de o persoană 
morală fără autorizarea guvernului este 
atinsă de nulitate absolută deoarece inca- 
pacitatea persoanelor morale a fost pre- 
văzută de lege în interesul public. (Mour- 
lon, II, No. 675: Planiol, III. No. 2577; 
„Alexandreseo, cd. 2-a IV. partea, Î, p. 247; 
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL. 
Băicoianu. LII, No. 1146). . 

Art, 818. — Când se dăruesc bunuri ce pot fi ipotecate, trans- 
cripțiunea actului ce conţine donaţiunea şi acceptațiunea, ca și 
notificaţiunea acceptaţiunei făcută prin act separat, se va face la. 
tribunalul districtului unde sunt situate bunurile. (Civ. 814, 819, urm., 
834, 1228, 1295, 1740, 1750, 1801, 1802, 1803; Pr. civ. 721 urm.; 
Civ. .Fr. 939). 

Text. Jr. sint. 939. — Lorsawily aura donation de biens susceptibles d'hy- 
pothăques, la transeription des actes contenant la donatioa et Vacceptation, ainsi 
que la notification de acceptation, qui aurait eu lieu par acte separe, devra âtre 
faite aux bureaux des hypothiques dans Varrondissement desquels les biens sont situss. 

Bibliografie (continuare), 

FenpEnBEn C., Rezumat de concluzii sub Cas. L, 14886 din 3 Nov. 1924, Pand. Rom. 1925, 1,217; 
RĂDULESCU ANDREI, Publicitatea drepturilor reale imobiliare şi registrele de proprietate, p. 7 urm. 

INDEX ALFABETIC 

ţ - 1 doctrină). 

Capacitate 2), 2, 
Cine cere transcrierea 25— 
% 

Acceptare 2, 24, 37, 
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Comnetenţa 23. 
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Condiţiune suspensivă 10, 
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2, 3, Donaţiuni între soţi 19. 
Creditori 28, Donaţiuni mutuale 15. 
Curator 35, Donaţiuni oneroase 11. 
Deces 2. Ă Donaţiuni reciproce 15 
Donaţiune 1 urm. | Donaţiuni 
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Donaţiuni de bunuri vii- 

remuneratorii 
11, 
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Drepturi succesorale . „Partaj de ascendent 16. 

Embatic 7. Părţi cuntractantr 2. 

Femee măritată 20, 21. Procură 37. 

Fructe 6, 17. Recolte 6, î7. 

imobile î urm. Revendicare 13 

Imobile prin destinaţie 4, | Rezulutiune 13. 

! Străinătate XI. 

Imobile prin natura lor ă, Succesori particulari 20, 

Drept de revendicare 13. | Păduri 47, 

ă , | Succesori universali 27. 

Incapacitate 2, 2, ! Succesiune &. 

Incetare din viaţă 22. Superficie 7. 

Instrăinare 13. Tată 5 

Ipotecă î urm. Termin 15, 21, 2. 4 

Mandat 37, | Terţe persoane | urne 

Minor emancipat 35 Transcriere 4 urm, 

Moarte 22. | 'Tutori E. 
Mobile 12, 17. Uzufruct 5, 6. 

Notificare 24, Vânzare cu pact de râs- 

Opozabilitate 1 urm. cumpărare 14. 
Ordine publică 33, 

Doctrină, 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 9309 c. 

civ. fr. (SI8 ce. civ. rom), donaţiunea bunu- 

rilor cari pot fi ipotecate. pentru a fi opo- 

zabilă terţilor, trebueşte trauscrisă. (Au- 

bry et Rau. ed. 4-a. VII, $ 704, nota 2. 

p. 581. 382; Dalloz, Rep. Suppl.. 'Dispo- 

sitions entre vils, No. 39: Alexandrescu, 

ed. 2-u, ÎV. partea Î, p. 32. 54: C. lla- 

mangiu. 1, losetti-Bălănescu şi AL Băi 

coianu, IN, No. 1183. 1156). , 

9, Donaţiunca bunurilor cari pot Îi ipo- 

tecate, are toată puterea între părțile con- 

tractante. din momentul acceptării. trans 

cripția donaţiunei este cerută numai faţă 

de terţele persoane. (iubry et Rau. ed. 

s-a. VII, $ 704, notele 24. 25. p. 5SS: Da!- 

loz. Rep.. Transeriplion. No. 459; Huc, Vi. 

No. 210: Baudry cet Colin, Donations e! 

testaments, [. No. 1565, 1560). 

2. Toate donaţiunile de bunuri cari pot 

fi ipotecate trebuese_ să fie supuse tran- 

scripției: astfel vor fi supuse trauseripției 

donațiunile de_ imobile prin natura lor. 

(Dalloz. Rep. Dispositions entre vis, No. 

1546; Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 

303: Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea |. 

p. 544). 
4, Deasemenea donaţiunile de imobile 

prin destinaţiune. (Massc -ct Verge sur 
Zachariac, IUL, $ 480. nota 4. p. 217: 'Dal- 
loz, Râp.. Dispositions entre vifs. No. 1546; 

Suppl.. Dispositions entre vils, No. 394: 

Ilue, VI. No..210:; Alexandresco. ed. 2-a. 
IV, partea I, p. 546). 
- We, Deasemenea donaţiunile de uzuiruct 

a imobilelor prin natura lor şi a imobile- 

lor prin destinaţiune. (Dalloz Rep. Dis- 

positions entre _viis, No. 1546; Alexan- 

dresco..ed. 2-a, IV, partea Î, p. 54%). 

G. Donaţiunea de mai nulte recolte 

succesive este supusă transeriptici. de- 

oarece echivalează cu un uzufruct. (Ale- 

xandresco. ed. 2-a. IV. partea [. p. 510. 

nota 5). 
7, Deasemenea donațiunile drenturilor 

de superficie şi  embatic. (Demolombe. 

XX, No, 246 Dalloz. Râp. Dispositions 

entre vils, No. 1548). 
8, Deasemenea donațiunile de drepturi 

succesorale când în succesiune se găsesc 

DESPRE DONAȚIUNIILE INTRE VII Codul civil 

și imobile. (Demolombe, XX, No. 232: 
'Troplong, Donations ct testuments, IL. No. 
1166; Michaux, 
xandresco, ed. 2-u, IV, partea ÎI, p. 346). 

9. Deasemenea  donațiunile de bunuri 
imobiliare prezente făcute prin contractul 
de căsătorie. (Aubry et Rau, ed. 4-a, . 
$ 704, nota 5, p. 385: Laurent NV. No. 

174, 519: NNIX. No. 55; Baudry et Colin. 
Donations ct testaments. |. No. 1574 Ale- 

xandresco, cd. 2-a. IV. partea Î. pi 542). 

10. Trebuese deasemenea, transcrise 

donaţiunile de bunuri susceptibile a îi 

ipotecate, făcute sub  condiliune  sus- 

vensivă sau rezolutorie, (Demolombe, XĂ. 
No. 255: Troplong.  Wonations et testa- 

ments. II. No. ti67Z:; Michaux. Donations. 
No. 725: Aubryv et Rau. ed, ta, VII $ 704. 

nota 8. p. 38% Dalloz. hep.. Dispositions 

entre vifs, No. 1552: Baudry et Colin, Do- 

natious et testuments, -Î No. 1374 Ale 

xandreseo. ed. 2-a. IV. partea Î. p. 345). 

( |. Deasemenea  donaţiunile oncroase 

sau remuneratorii  trebuesc  transerise. 

(Demolombe, NA. No. 254: Alexandresco. 

cd. 2-a, IV. partea Î, p. 345) 

12, Dacă donațiunea cuprinde mobile 

şi imobile. ca se va transcrie numai în 

privința imobilelor deoarece donaţiunile 

de bunuri mobiliare nu sunt supuse for- 

inalităţii transerierii. (Demolombe, NA. 

No. 952: Michaux,  Donatious, No. 727 

Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea Î, p. 545). 
43, Donaţiunca dreptului de a reven- 

dică un imobil sau de a cere anularea sau 

desființarea unei îustrăinări imobiliare an- 

terioare, trebueşte deasemenea transcrisă 

când aceasta . donațiune iniplică transmite- 

rea unui drept de proprietate imobiliară. 

deoarece obicetul principal al donaţiunci 

îl formează imobilul şi acţiunea ce se dă- 

rueşte constitue mijlocul pentru a realiză 

acest scop. (Duranton. VIII. No. 504: Tro- 

plong. Ionations cet. testaments, TH. No 

1165: Transeription. No. 50: Alexandresco. 
ed. 2-a, IV, partea [. p. 345: Contru.: De: 

molombe, XX. No. 250: Demante ct Col- 

met de Santerre, LV." No. 350 bis, Il). 
(4. Donajiunea acţiunei ce are de obi- 

cet exercitarea unui pact de rescumpărare 

este deasemenea supusă transeripțici (I'ro- 

plonz. 'Transeriptions, No. 59. 60: Ale- 

xandresco, ed. 2-a. IV, partea T, p. 55). 
15, Trebuese transcrise deasemenea şi 

donațiunile cu termen şi cele mutuale sau 

reciproce. (Demolombe. XX. No. 253. 234: 

Troplong, Donations, et testaments, IL, No. 

1167: Michaux, Donations, No. 725: Ale- 

xandresco. ed. 2-a. LV. partea Î. p. 318, text 
si nota 3, 545). 

1G. Impărielele imobiliare „făcute de- 

ascendenți prin acte între vii, trebuese 
deasemenea transcrise deoarece legea su- 

pune aceste împărţeli condiţiunilor, şi re- 
sulelor prevăzute pentru donaţiuni între 
vii. (Mourlon. II, No. 965: Aubry ct Rau. 

ed. 4-a, VIII, $ 729, p. 10: Baudry ct Colin. 

Donations et iestamenis, IL, No. 3530; Ale- 

Sandresco. cd. 2-a, IV. partea Î; p. 34% 
54). - | 
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Codul civil 

17. Donaţiunile fructelor şi recoltelor 
prinse. de rădăcini sau ale pădurilor su- 
puse spre tăcere, nu sunt supuse transcrip- 
țici deoarece devin mobile prin sepa- 
rarea lor de pământ al căror uccesor sunt. 
(Demolombe, XX. No. 251; Michaux, Do- 
nations, No. 720; Alexandresco, ed. 2-a. 
IV. partea I[, p. 346). A 

18. In ceace priveşte donaţiunile de- 
fhizate, se va trunscrie numai actul cu 
titlu oneros, cure ascunde donuțiunea, (De- 
molombe, XX. No. 105, 249 bis, 259; Baudy 
et Colin, Donutions et testaments, Î, No. 
1241; Alexandresce, ed. 2-a, LV, partea i. 
p. 305, 304, 546; C. Iumangiu, Î. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1186; 
Comp.: Coin-Delisle, Art. 939, No. 17). 

19. Donaţiunile de imobile făcute între 
soți în timpul căsătoriei, trebuese_ deasc- 
menta transcrise. (Laurent AY, No. 174, 
319; XAIA, No. 53; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea 1, p. 347). 
20, Donaţiunile de bunuri viitoare 

prin contractul de căsătorie după părerea 
dominantă, nu trebuese transcrise, deoarece 
ele nu strămută proprietatea imobilelor 
dăruite decât ca succesiune şi actualmente 
nu strămută nici un drept real donataru- 
lui. (Duranton, VIII, No. sii; IX, No. 707; 
Demolombe. XXIII, No, Mass€ ct 
Verge sur Zachariac, ILI, $ 517, nota î, p. 
522; Troplong, 'Donations ct testamenis, 
II, No. 1169: LV, No. 2572, 2655; Aubry et 
Rau, VII, S 703, p. 355; VU, $ 739, p. 04; 
Laurent, XV, No. 153; XALX, No. 49 urin.; 

„Huc, VI, No. 210, 437; Baudry ct Colin, 
Donations et testament, |, No. 1567; C. 
Alexandresco, ed. 2-u, IV, partea |, p. 090, 
691). 

21, Legea nu prevede nici un termen 
pentru transcrierea  donaţiunilor. (Aubry 
et Hau, cd. s-a, VII, $ 704, nota 22, p. 357; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre viis, No. 
1555; Suppl.. Dispositions entre vifs. No. 596; Iluc, VI, No. 213; Baudry et Colin, 
Donations cet testamenis. [. No. 1367: 
Hamangiu, |. Rosetii-Bălănescu si AL. Băi- 
coianu, Il, No. 1156). 
„22, Transcrierea unei donaţiuni poate 

fi făcută chiar după decesul donatorului 
sau donatarului deoavece această forma- litate este prevăzută de lege pentru ca donaţiunea să fic opozabilă terțelor per- 
soane. (Demolombe, XX, No. 255, 256; Mi- chaux, Donations, No. 779, 750; Aubry et 
Rau. ed. s-a, VII, $ 704, nota 33, p. 3Sz; Dal- 
loz. Rep.. Dispositions entre viîs, No. 1354, 
1355; Suppl, Dispositions entre vifs, 
No. 396; lluc, VI, No. 213; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments, 1, No. 1368; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ÎL, p. 347). 
23, In cazul când bunurile imobile dă- 

ruite se află situate în mai multe judeţe, 
transcrierea se va face la tribunalele tutu- 
ror acestor judeţe. (Demolombe, XX, No. 
259; Michaux, Donations, No. 781;.Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV. partea 1, p. 547). 
24, Sc vor transcrie şi acceptarea do- 

naţiunei şi notificarea acestor acceptări, 

ari; 

19315. — Codul Civil adnotat, — VII 
2 — 3 
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dacă an loc prin act separat, (Demolombe, N, Ao. 255: AMlexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 348; C., Iamangiu, |. Rosetti- Bălănescu şi AL. Băicoianu, Il, No. 1156). 25, Art. 940 din codul civil francez care prevede persoanele cari pot şi cele cari 
trebuesc să ceară transcrierea donaţium- 
lor de imobile. a fost eliminat de Iemiuitu- 
rul român: prin urmare această chestiune 
va Îi rezolvată în dreptul român după principiile generale, (Alexandreseo, cd. 
2-a, ÎV, purtea |, p. 348), 

6. lranscrierea donuţiunei de imobile poate fi cerută în primul rând de către donatar, care este interesat pentru a se folosi de imobilele dăruite şi a nu dobândi terţii drepturi _asupru acestor imobile. (Duranton, VIII, No. 512; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p, 348). 
27. Au dreptul să ceară transcrierea şi 

succesorii universali ai donatarului. (Ale- xandresco, ed. 2-a, IV, partea |. p. 348). 
28. Deasemenea au acest drept succe- 

sorii cu titlu particular ui donatarului, 
precum și creditorii săi. (Demolombe, AA. Ao. 501; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea [, p. 348). 

29. Donatarul. chiar incapabil, are 
dreptul să ceară transcrierea care este un 
act de conservare, (Demolombe, NN, No, 262; Baudry ct Colin, Donations ct testa- 
menis, |, No. 1577; Planiol, |, No. 1617; 
HI, No. 2591; Alexandresco, ed, 2-a, ÎV, purtea Î, p. 349), . 

0. Deaseinencu femeea măritată do- natară, poate cere singură, fără autoriza- lic, transcrierea dona iunci. (Michaux, IDo- nations No. 706; A exandresco, ed. 2-a, V, partea |. p. 549), 
31. Bărbatul poate cere transcrierea donaţiunei făcuţă soției sale. Dacă prin contractul de căsătorie bărbatul are ad- ministraţia imobilelor dăruite, el este obli- gat să ceară transcrierea donaţiunci, căci 

în caz când nu cere transcrierea feimeea 
are recurs în daune în contra sa potrivit art. 942 c. civ. în. (820 ce. civ. rom.), (Ale- xandrescu, cd. 2-a, IV, partea ], p. 349). 32, Tutorii incapabililor au nu numai dreptul ci şi obligația de a cere transcrie- rea  donaţiunilor făcute incapabililor, (Alexandreseo, cd. -2-a, IV, partea |, p. 
349). 

83, Ascendenţii minorului donatar au dreptul să ccară transcrierea donaţiuncei. (Demolombe, XX, No. 266, 267, 989; Alc- xandresco, cd. 2-a, IV, partea IL, p. 349; Contra.: Baudry ct Colin. Donations et testaments, ], No. 1391). 
324. Deasemenea are dreptul să ceară 

transcrierea donaţiunci, tatăl administra- 
tor legal al bunurilor dăruite, (Demo: 
lombe, XX. No. 235; Baudry et Colin Do- 
nations et iestamenis, [, No, 1354; Planiol, 
II. No. 2573; Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea 1, p. 349), , 
85, Curatorul minorului emancipat nu 

are dreptul să ceară transcrierea donaţi- 
unei. care poate fi cerută numai de către 

. | 3 < 
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minorul emancipat. (Alexandresco. ed, 2-a. 

IV, partea |, p. 350). 

36, Donatorul are dreptul să ceară 

trănscrierea donaţiunei de imobile ce a 

făcut. (Demolombc, XX, No. 263; Aubry 

et Rau. VII $ 704, p. 354; Baudry et Colin, 

Donations et testaments. I- No. 1393; Ale- 

xandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 350). 

237, Transcrierea unei donaţiuni poate 

fi făcută prin mandatar. Mandatul dat de 

“a accepta-o donaţiune cuprinde şi man- 

datul de a transerie donaţiunca acceptată: 

deasemenea mandatul dat de a administră 

Art. 819. — Lipsa transcripțiunei poate să fie invo 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VII 
Codul civil 

averea cuivă cuprinde şi pe acela de a 

face o transcriere. (Alexandresco, ed. 2-a, 

IV. partea |, p. 350). | 

28. Donaţiunile de imobile situate în 

România. făcute în țară străină. vor trebui 

să fie iranserise la tribunalul șituaţiunei 

bunului, deoarece aceustă formalitate este 

de ordine publică întrucât interescazi pe 

terţi şi creditul public al ţării. (Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV. parica |, p. 327; Comp: 

Baudry et Colin. Donations ct testaments, 

[. No. 1717). 

ată de orice 

persoane au interes la aceasta; se exceptă însă persoanele obligate 

a stărui să se îacă transcripțiunea, sau reprezentanții lor, aseme- 

nea şi donatorele. (Civ. 814, 818, 820, 1228, 1801, 1802; Civ. Fr. 941). 

Tezt. fr. Art. 941. — Le d6faut 

toutes personnes ayant interet, exeept& 

ln transeription. ou leurs 

de transeription pourra ctre oppose par 

toutefois celles qui sont chargces det taire 

avant-cause. et le «lonateur. 
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INDEX ALFABETIC 

"(la doctrină) 

Abitaţiune 5. , | cuvântul: «Succesori”. 

Acceptare 37. | Părţi contractante 1, 22. 

Acţiune pauliană 16, 47. i Persoane interesate 3. 

Ascendenţi 37. i. Persoane morale 36» 

Bărbat 3%, : Procură i. 

Contract de căsitorie &. |. Renunţare 20: 

Creditori 10—18, 27, 3%. | Meprezentanţi, a se vedea 

Cunoştinţă 18. cuvântul: „Succesori?. 

Daune 35. | 5 

Donatar 6—9, 27, 20, 3), 

35 

Responsabilitate 35., 
Servitute 5. 

. Suecesuri particulari 21, 

- Donaţiune Î urm. 33, 34, 

Donaţiune posterioară 6— Succesori universali 23, 24, 

9, 30, 31, 32, 37 

Dotă 8. Terţe persoane î urme 

Executare silită 15. Testament 25, 26. 

Fraudă 2, 9, 16, 17, 19. Transcripţie 3 urm. 

Interes 3, 14, 34. Tutor %, 

Invocare 3—15, 18, 20-41, Urmărire silită, a se ve- 

37, 
dei cuvintele: „Execu- 

Ipotecă 10, 11, 12. - tare silită”, 

Legat,a se vedea cuvântul: Uz 5. * 

„Testameat*. 
„Uzufruct 5. 

Mandat 3. Vindere-cumpărare 4, 2, 

Moştenitori, a se vede 

Doctrină, 

|. Transcripţiunea donaţiunei nu con- 

stitue o condiţiune de formă pentru vala- 

pilitatea donaţiunci între părțile contrac- 

tante, ci este prevăzută de lege numai 

entru ca dobândirea pioprietăţii imobi- 

clor dăruite să fie opozabilă terţelor per- 

soane. (Demolombe, XĂ, No. 312; Massc 

et Verge sur Zachariac, III, $ 450, p. 223; 

Aubry et Rau, cd. 1-a, VIL $ 704, notele 

24, 95, p. 388; Dalloz, R&p.„ Dispositions 

entre vifs. No.. 1558; Suppl. Dispositions 

entre vils No. 597: Huc. VI. No. 215; Bau- 

dry'et Colin, “Donations et testaments, 

[, No. 1410: Atexandresce, ed. 2-a. IV, par- 

tea Î, p. 357, 362, 365; Comp.: C. Ilaman- 

giu, [. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, 

III. No. 1187, 1188). 

2, Transcrierea prevăzută de ari. 959 

c.'civ. în, (819 ce. cir. rom,) are de scop 

prevenirea terţilor în contra fraudetor_ce 

le-ar puteă face donatorul. (Pothier, Do- 

nations entre vifs, VIII, No. 55; Alexan- 

dresco. ed. 2-a, LV, partea I, p. 345). 

23, Potrivit dispozițiunilor art: 941 ce. civ. 

fr. (S19 c. civ. rom.), lipsa transcripţiunti 

poate fi invocată deoarece persoană inte- 
* 

presată. Prin persoană interesată se înţe- 

lege oricine care nu este ținut a respectă 

contractările donatorului şi are interes să 

susțină că nu a fost transmisă proprieta- 

tea imobilelor dăruite decât dela transcri- 

crea actului de donaţiune, pe baza dreptu- 

rilor ce le deține dela donator sau pe care 

le arc contra lui. (Dalloz, Râp.. Dispositi- 

ons entre vifs, No. 1302; Suppl., Disposi- 

tions entre vifs, No. 39: Alexandresco, ed. 

d-a. IV, partea Î, p. 54% 357: C. Haman- 

„giu. |. RosettiBălănescu şi Al- Băicoianu. 

III. No. 1187). 
“4 Terţii cumpărători cărora donatorul 

le-a vândut imobilele dăruite şi cari au 

transcris titlul lor, au “dreptul să _opue 

lipsa de transcripție a. donaţiunei. (Demo- 

lombe, XX. No. 249; Aubry ct Rau, cd, s-a, 

VII, $ 704. nota 28, p. 390: Buinoir, Pro- 

priâte et contrat, p. 159; Huc, VI, No. 215; 

Baudry et Colin. Donations et testaments, 

I, No. 1412; Alexandresco. cd. 2-a, IV. par- 

tea I; p. 344, 357. 35S: C. Hamangiu. I. Ro- 

sili Bălăneseu şi Al. Băicoianu. III, No. 

  

 



  

“et Colmet de Santerre, lV, No. 82 bis 1; rul 

    

    

Codul civil DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE Vu , Art. 819 

5, Deusemenea au dreptul să opue cd. 4-a, VII. $ 704, nota 50, p. 391; Alexan- lipsa de transcripție a donaţiunei, terţii dresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 338, 359). cari au dobândit asupra imobilelor dăru- 12. Creditorii donatorului al căror titlu ite,, desmembrări ale dreptului de Propri- este anterior transerierei donaţiunci. însă etate cum suni drepturi de uzufruct, uz. au înseris ipoleca lor posterior donaţiunei, ubitaţie sau servituți reale, (Demolombe, nu vor putcă aveă prioritate față de vdo-: AX. No. 294, 2; Mourlon, II, No. 097; națiunea” transerisă. (Dalloz, lcp., Dispo- Michaux, Donations, No. 788: Aubry et sitions entre vifs, No. 1564; Alexandrescu, Rau, VEL $ 704, p. 3S0 urmi; Dalloz, cp. ed. 2-a, ÎV, partea IT. p. 359), Dispositions entre vifs, No. 1562; luc, VI, 13. Creditorii chirogratari ai donato- No. 215; Alexandresco, cd. 2-a, IV. partea rului, după o părere, nu au dreptul să |. p, 544, 557, 358; C. Hamangiu, [. Rosctti- opue lipsa de trunseriere a donaţiunei. Bălănescu şi AL Băicoianu, LII. 1157). (Coin-Delisle, Commentaire, Art, 941, 6. După o părere, lipsa de transcripție No. 9, 14: Marcade art. 941 Dalloz,, Rp. a unei clunaţiuni de imobile, nu poate Îi Disposilions entre vifs, No. 1568; Alexan- invocată de un donatar a! aceloraşi imo- dresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 359, 360, bile posterior  dunaţiunei  netranscrise. 301). (Merlin, hReportoire, 'Donations, section 0, 
5 5; Transcription, $ 6, No. 3; Taulier, IV. ditorii chirografari ai donatorului dacă au a 25; Grenier, Donations et testament, ÎL interes, pot opune lipsa de trauscriere u No, 165, 10$ bis; Troploug, Donationş ct donaţiunei, Duranton, VILI, No. 517; De- testaments, ÎN, No. 117? urm.; Masse et molombe, XX, No. 500 urm.; Massc ct erg€ sur Zachariae, LII, $ 450, nota 26, p-  Verge sur Zachariae, ÎN, $ 450, nota 20, p. 225). . 

221; Troplong, Donutions et testaments, IL 7. După altă părere, donutarii ulteriori . No. 1185; Transcription, No. 365; Demante ui bunurilor imobiliare dăruite au drepiul et Colmet de Santerre, LV, No. 82 bis, I; să invoace lipsa de transcripție a donaţi-  Mourlon. II, No. 704; Michaux, 'Donations, unci anterioare, (Duranton, VIII, No. 345: No. 78 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, VU, tDemolombe, XX, No, 295, 299; Demaute ei _$ 704, nota 31, p. 394; Bufnoir, Propricte Colmet de Santerre, LY, No. 82 bis, IV; “ct contrat, p. 143 urmn.; Huc, VI, No. 215: Mourlou, II, No. 703; Michaux, Donatious, Baudry et Cola Donations et testamenis, No. SUS urm; Aubry et Hau, ed, 4-a, VII, 1, No, 1420; Matei Cantacuzino, p. 353; C. S 704, nuta 29, p. 390; Dalloz, Rep. Dis- Ilamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băi 

14, După altă părere, dominantă, cre- 

Ş 

positions entre vifs, No. 1579; Suppl., Dis- coianu, III, No. 1187) positions entre vits, No. 400; Buiuoir, Pro- 15..Dacă cre prict€ et contrat, p. 159; Laurent, XXL, natorului. au No. 165: Iuc, VI, No. 213; Baudr et Co- asupra imobilului dăruit pe care au tran- lin, Donutions et testaments, 1, No, 1414: seris-o inainte de transcrierea donaţiunei, urmn.; „Mlexandresco, ed. 2-a, 1Y, partea 1, ci au drept de preferinţă. (Demolombe, p. 534, 557. 538, 300, 363: C. Ilamangiu, |. XX, No. 301; Demante et Colmet de San: Rosetti-Bălăneseu, Al. Băicoianu, Il, No. terre, LV, No. s> bis, VII; Aubry cet'Rau, 1157). 
cd. 4-a. VII. $ 704, nota 32, p. 39; 'Dalloz, 8. Această soluțiune îşi găseşte aplica- Ip. Suppl., Dispositioris entre _vifs, No. fiunea chiar dacă ambele donațiuni se fac 401; Laurent, XĂLĂ, No, 151; Buudry ct prin contructul de căsătorie, (Dalloz, Rp» Colin, Donations ct testaments, [, No. 1421; Dispositions entre vifs, No. 1579). Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 9. Ducă insă transcrierea douaţiunei 300). posterioare este rezultatul unei fraude de 16. Creditorii conivență cu donatorul în conira primului  rului au dreptul să atace ca fiind făcute donatar, donatarul posterior nu se va pu- în frauda drepturilor lor, donațiunile care teă folosi de transcriere. (Michaux, Dona- au fost transcrise posterior epocei când tions, No. 815; Alexandresco, ed. 2-a, 1Y, au luat naştere drepturile lor. (Aubry. et partea |, p. 544, nota 5, 360). Rau, cd. ta, Ş 

: 
- „ S r04. nota 33, p. 39; 10. Creditorii donatorului, înscrişi cu Dalloz, Rep. Suppl., 'Dispositions entre ipotecă asupra imobilului dăruit au drep- vis, No. 401; Baudry ct Colin, Donations 

ditorii chirografari ai do- 
inceput o urmărire silită 

Chirografari ai donato- 

“tul să opuc lipsă de__ transcrierea dona- ct testaments, I, No. 1425). țiunei. (Demolombe, XX. No. 294; Demante ['7. Creditorii chirografari ai donato- vi au dreptul ca în caz de fraudă, să intente contra 'donatarului acțiunea pa- 

Aubry ct Rau, ed. -a, VII, $ 704, nota 30, 
i uliană pentru anularea donaţiunei, chiar 

p. 594; lluc, VI, No. 215;  Baudry et Colin, 'Donations et testaments, I, NO. - dacă ar fi regulat transcrisă, (Dalloz, Rep. 1419; Alexandresco, ed. 2-a. LV, partea |, ispositions entre vifs, No. 1575), p. 358, 539; Comp.: C. Hamangiu. |. Ro- 18. Chiar dacă creditorii donatorului 
se Bălănescu şi” Al. Băicoianu, IN, No. şi alți terți interesaţi ar avcâ cunoştinţă , a 

de donaţiunea imobiliară care nu a fost 
1 i. Chiar dacă titlul creditorilor dona- transcrisă, ei au dreptul să se prevaleze . 

torului înscrişi asupra „imobilului dăruit de lipsă de transcripție, deoarece potrivit 
este posterior donațiunei, ei au dreptul să dispozițiunilor art. 944 din codul civil fr. 
opue lipsa de transcrierea a  donaţiunei i 

ir 
C. Clv. rom.) donaţiunea de imobile 

Demolombe. XX, No. 502; Aubry et Rau, netranscrisă nu este opozabilă terţilor.



Art. 819 

(Demolombe. XX. No. 313; Mourlon. Il. 

No. 697; Aubry et Rau. cd. 4-a. VII, $ 704. 

nota 39, p. 593; Dailor. Râp., Dispositions 

entre vifs, No. 1570: Suppl., Dispositions 

entre vils, No. 398. 402: Muc, VI. Ne 215: 

Baudry ct Colin. Donations et testaments. 

[, No. 1426; Alexandresco, cd. 2-a, IV, par- 

tea |. p. 344. nota 5. 560. 567; Contra.: Lau- 

rent. XIX, No. 191). 

19. Dacă însă ierțul a comis o fraudă 

de conivenţă cu donatorul în scopul de a 

lipsi pe donatar_ de peneficiul donafiunei. 

regula precedentă suferă excepţiune şi (do: 

națiunea chiar nctranserisă va fi opozabiliă 

terțului. (Demolombe, NN. No. 314: Aubrr 

et Rau. cd. 4-a, VII, S$ 704, nota 38, p. 39: 

Baudry et Colin. Donations et testaments. 

1, No. 1407; Alexandresco, pd. 2-a, IV. par- 

tea IL. p. 344, nota 5 300, 367). 

-9Q, Tertul interesat nu poate invocă 

lipsa transcrierti dacă se constată ci cl a 

renunţat la această exceplie. (Demolombr. 

NY, No. 314: Alexandresco, ed. 2-a, IV. par- 

tea I, p. 56$). 
24, Terţii interesați pot opune lipsa de 

transeniplie a unci donaţiuni imobiliare. 

nu numai donatarului ci şi . avânzilor 

cauza ai săi. cum ar fi unui cumpărător a 

imobilului dăruit. . dela donatar. (Dalloz, 

Rân.. Dispositions entre vils, No. 1572, 

09, Numai terții “interesaţi au dreptul 

să invoace lipsa de transcripție a unci do- 

naţiuni de bunuri imobiliare iar nu şi păr- 

țile contractante. (Demolombe, XX, N». 

512. 316; Aubry et Rau, cd. 4-a. VII. S Zu; 

nota 36. p. 393; Dalloz, Rep., Disnositions 

entre vils, No. 1569 Suppl., Dispositions 

entre: vifs. No. 404 415: Huc. VI, No. 215; 

Baudry ct Colin, Donations et testaments, 

T. No. 1408. 1410; Alexandresco, cd. 2-a, 

IV, partea I, p. 361, 562: C. Hamangiu, |. 

Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu. III. No. 

1155). 

22, Deascmencu nu âtt dreptul să in- 

voace lipsa de transcripție a donaţiunei 

de bunuri imobiliare, moştenitorii sau 

avânzii cauză universali sau cu titlu uni- 

versal ai părților contractante.  (Dalloz, 

Rep., Suppl., Dispositions entre vifs. No. 

415; Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea | p. 

561. 362, 563: C. Ilamangiu. [. Rosetti-Bă- 

lănescu şi AL Băicoianu, Ul. No. 1188). 

24. Moștenitorii universăli.ai donatoru- 

Jui nu au dreptul să invoace lipsa de tran- 

scripție a donaţiunei. Duranton, VIIL No. 

518; Demolombe, XX, No. 306.urm,; Masse€ . 

et Vera6 sur Zachariae, Il, $ 4S0, nota 

25, p. 222; Troplong, Donations ct tesia- 

ments, IL. No..-t176, 1177; Aubry ct Rau. 

ed, 4-a. VII, $ 704, nota 97, p. 358; Dalloz, 

Rep... Dispositions entre vi[s, No. 1574; 

Suppl., Dispositions entre viîs, No. 405; 

Bufnoir, Propriâte et contrat, p. 149 urm., 

Laurent, XXIX, No. 156; Baudry et Colin. 

_Donations et testamenis, I, No. 1409; Ale- 

xandresco, ed. 2-a, IV, partea I. p. 361. 

362; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu' și 

Al. Băicoianu. III. No. 11S$; Contra: Pot- 

hier. Donations. VIII, No. 116; Mourlon. 

Il. No. 701, 702; Demante et Colmet de 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VU 
Codul civil 

Santerre, IV. No. 82 bis I; Muc, VI, No. 

214, 

Dr5. Dacă donatorul a testat bunul dă- 

ruit. posterior donaţiunci, legatarul după 

o părere. nu are dreptul să invoace lipsa 

transcripțici. (Coin-Delisle, Comineniaire, 

Art, 941. No. 20: 'Duranton, VIII, No. 516: 

Demolombe, XX. No. 310; Bufnoir, Propri- 

_6t6 et contrat, p- 153, 154; Masse ct Verge 

sur Tachariac, Il. $ 450, nota 24, p. 292; 

Troplong. Donations ct testamenis ji No. 

1178). 

26. După altă părere, legatarul ca. şi 

un donatar posterior are dreptul să în- 

_voace lipsa de transcripție a unci donați“ 

unui anterioare a aceluiaș imobil. (De- 

mante et Colmet de Santerre, IV. No. $2 

bis I: Laurent, XIX. No. îS8: Iuc, VI, 

No. 215; Baudry_ct Colin. Donations et 

testaments, IL, No. îti. 1418; Alexan- 

dresco, ed. 2-a. IV, partea IL. p. 301, text 

si nota 2: C. TTamangiu. _L. Rosetti-Bălă- 

nescu şi Al. Băicoianu. III, No. 1187). 

27, Creditorii donatarului nu au drep- 

tul să invoace lipsa de transcripție a do- 

națiunei. (Demolombe, XX, No. 3141, 312: 

Mass et Verge sur fachariac, III, 8 450; 

p. 922; Aubry et Rau, cd. s-a VII, $ 704 

nota 36. p. 393: Dalloz. Rep. Dispositions 

entre vils, No. 1569: Suppl.. Dispositions 

entre vifs, No. 404%; Iluc, VI» No. 215; Bau- 

dry et Colin, Donations ct testaments. |] 

No. 1410: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 

I, p. 365). 
93. Lerţii cari ar [i dobândit dela do- 

natar imobilul dăruit deasemenea nu au 

dreptul să învoace lipsa de transcripție u 

donaţiunei. (Aubry_ et Rau, cd. t-a, VII, Ss 

704, nota 36 p. 593; Dalloz, Rep. Supnl.. 

Dispositions entre şi[s. No. 405; lluc, VI, 

No. 215; Baudry ct Colin. Donations ct 

testaments, Î, No. 1410). , 

29. Persoanele care sunt însărcinate să 

ceară transeripția, cum ar fi un tutor în - 

numele minorului. nu au dreptul să opue 

lipsa de transcripție a donaţiuncei. (Pothicr, 

Donations entre vifs, VIII. No. 120; De- 

molombe, XX. No. 521: Aubry ct Rau, ed. 

ga, VII, $ 704, p. 395; Dalloz. Rep. Dispo- 

sitions entre vils, No. 1591; Huc. [, No. 

245: Baudry ct Colin. Donations ct testa- 

ments, I, No. 1401; Alexandresco, ed. 2-a. 

IV, partea |, p. 361. 563, 304 C, Haman- 

giu, |. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 

ÎI. No. 1155, 1159). 
30, Mandatarul donatarului care, ar fi 

primit mandat să facă toate formalităţile 

necesare perfectării- donaţiunci sau repre-: 

zentanţii săi universali nu au dreptul să 

invoace lipsa de transcripție. (Dalloz.. Rep-, 

Dispositions entre viis, No. 1592; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea 1. p. 364). 

83|. Deasemenea reprezentanţii persoa- - 

ncior însărcinate să ceară transcripția nu 

au dreptul să invoace lipsa transcripțici 

donaţiunei. _ (Dalloz. Nâp..  Dispositions 

entre vis, No. 1591; Alexandresco, ed. 2-a 

IV, partea Î, p. 561, 363, 305; C. Hamangru. 

[. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. IL. 

No. 1188, 1189). : 

— 36 — 

  

  
   



  

    
.. Act de conservare 26. 

"Codul civil 

82, Deasemenea nu uu dreptul să tn- 
voace lipsa transeripției donaţiunci Tepre- 
„Zentanţii universali ai persoanelor însărci- 
nate să ceară transeripția, cum sunt moşte- 
nitorii sau succesorii universali ai acestor 
persoane. (Demolombe. XX. No. 322; Mour- 
lon. 1. No. 699; Marcadă, Art. 9şi: De- 
mante_et Colmet de Santerre, IV. No. S2 
bis. IA; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 704, 
p. 595: Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vils, No. 1593; Suppl. Dispositions entre 
vis, No. 416; Laurent, XXIX, No. 190: Iluc, 
VI, No. 245; Baudry et Colin. Donations 
ct testaments, I. No. 1402; Alexandrescu. 
ed. 2-a, IV, partea 1. p. 566: C. IMamangiu, 
|. .Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu. TIT. 
No. 1188). 
38, eprezentanţii particulari ai per- 

soanelor însărcinate să ceară transeripția 
după părerea generală nu au dreptul în 
principiu să invoace lipsa de transcripție, 
deoarece şi ci sunt cuprinși în denumirea 
de reprezentanți”. întrebuințată de art. 
941, e. civ. în. (SI0 c. civ. rom). (Demante 
et Colmet de Santerre, IV, No. S2 bis IX: 
Aubry et Rau, ed, s-a, VII. $ 704, nota 3%, 
p. 394: "Bulnoir, Propricte ct Contrat, p. 
155; Dalloz. Rep., 
No. 1593; Suppl., Dispositions entre vifs. 
No. 416; luc, VI. No, 215; Baudry ct Colin 
Donations ct testaments. |, No. 1402 urm.; 
Alexandresco, ed. 2-a, 1V. partea |. p. 566). 
84, „Se decide totuşi că aceşti repre- 

zentanţi particulari vor putea sau nu in- 
vocă lipsi de transcripție după natura di- 
ferită a drepturilor pe care le pot invocă 
sau după interesul pe care caută să-l facă 
să prevaleze. Astfel în cazul când Tepre- 
zentanţii particulari vor să se prevaleze 
de drepturile pe cari autorul sau debito- 
rul lor le-a dobândit asupra imobilului 
dăruit posterior donațiunci a cărei trans- 
crierc au omis s'o ceară, ci nu vor puteă 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VU ă 

Disposilions entre vifs. 

Art.. 820 

invocă lipsa trauscripţiei donaţiunci; dacă 
însă este vorba de o donaţiune făcută de 
autori sau de debitorul reprezentanţilor . 
particulari şi când debitorul a omis să 
ceară transcripția, reprezentanţii particu- 
lari au dreptul să invoace lipsa de tran- 
seripție a acestei donaţiuni, (Demolombe, 
NX,_ No, 323, 326, 327; l)emante et Colmet 
de Santerre, 1V, No. 82 bis, IX; Aubry et 
Rau, ed, 4-a, VII, $ 704, nota 57 p. 393, 
594; Dalloz,  Râp. Suppl., Dispositions 
entre vifs. No. +16; Baudry et Colin, Do- 
nations ct testaments Î, No. 1404 urm;; 
“Mexandresco, ed. 2-a, 1V, parica I, p. 366). 

85, Deoarece donatorul nu poate 0: 
pune donatarului sau reprezentanţilor săi 
lipsa de transericre a donaţiunei, donatarul 
ure o acjiune în daune în.contra.donatoru- 
lui care în urma donațiunei chiar nctran- 
scrisă, ar înstrăină cu. titlu oneros sau 
eratuit imobilul dăruit. (Demolombe, XX. 
No. 316: Aubry ct Rau, VII, $ 703, p. 395; 
Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea I, p. 362: 
C. Ilamangiu, I. Rosetti-Bălăneseun şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1158). 
86. Persoanele obligate să stăruiască 

să se facă transcripția sunt: tutorul, băr- 
batul şi administratorii persoanelor mo- 
rale, când ci au administraţia bunurilor 
dăruite. (Alexandresco. ed. 2-a, 1V, partea 
I. p.:364: C. Hamanziu. |. Bosetti-Bălă- 
nescu şi AL Băicoianu, III, No. 1188). . 

387. Ascedenţii cari au acceptat o do- 
naţiune imobiliară făcută minorului şi care 
deci au devenit obligați a cere transeri- 
erca, precum şi moştenitorii lor .universati, 
nu pot opune lipsa transerierei. (Demo- 
lombe, XX, No. 282; Demante ct Colmet 
de Santerre, IV, No. s2 bis, |; Alexan- 
dresco, ed, 2-a. IV, partea [, p. 352. 364, 
565; Contra.: Dalloz, Rep. . Dispositions 
entre viis, No. 1556). 

Art, 820.-- Minorii interzişi!), femeele măritate, în lipsă de accep- 
tațiunea sau transcripțiunea donaţiunei, nu pot cere obiectele dăruite; 
au însă, de se cuvine, recurs în contra tutorilor sau bărbaţilor. 
(Civ. 390, 415, 416, 454, 815, 1084, 1242, 1243, 1285, 1753; Civ. 
Fr. 942). 

Text. fr. Art. 942: — Les mineurs, les interdits, les femmes marices, ne 
seront point restituts contre” le defaut d! 
tions; sauf leur 

acceptation ou de transeription des dona- 
reeours contre leurs tuteurs ou maris, sil y 6chet, et sans que la 

restitution puisse avoir lieu, dans le cas mâme ou lesdits tuteurs et inaris se trou- 
verâient insolvables. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Boală 16, 
Conservare 26. 
Consiliu judiciar 35, 
Curator 5, 11, 25, 26, 27. 
Donaţiune 4 urm. 
Dotă 2, 23, 24, 

Absenţă 16, , 
Acceptare 1—1î, 19,23,3). 

Apreciere suverană 33. 
Ascendenţi 7 10, 3). 
Bărbat 4, 18—24, 

Enumerar: enunciativă &, 33, 36, , 
'emee măritată 1, 4, 18— | Minori 1, 6—10, 14—17,%, 
24. “ 2. 3, 36 

Garanţie %, 
Greşeală 15, 17, 3. 
Interzis î, 6, 15—17,%,%, 

33, %, 9, 
Justiţie 19, 23, . 
Mandatari legati 3, 15, 17, 

Minor emancipat 5, 25, 26. 
Neglijenţă 15, 17, 33.» 
Pârţi contractante 34. 
Prejudiciu 17, 33, 
Responsabilitate -3—7, 9, 

11, 12, 14—20, 22, 23, 25, 

  

1) Din eroare se zice: «minorii ințerzişi+ in loc de: „minorii, înterzişii“ cum este şi în textul francez.



Art. 820 

D290, 31, DV Terţe persoane JI. 

Sarcine 16, 
Stabilimente publice 2,12, 

13, 31, 32. 
Surdo-mut 11, 20, 27. 
Tată 14. 

Tutori 6—9, 15—17, 25.2, 

3%, 6. 
Tutor ad hoc 7,8. 

Doctrină. 

(.„ Minorii, interzişii şi femeile măritate 

nu pot cerc, sub nici un motiv, obiectele 

dăruite dacă nu sa făcut acceptarea sau 

transcrierea donaţiunei. (Demolombe, XX, 

No. 206; 'Demanie et Colmet de Santerre, 

IV, No. 85; Aubry et Rau, că. 4-a, VII, 3 

704, nota 21, p. 387; Buinoir, Propricte et 

Contrat, p. 15; Dalloz. Rep. Dispositions 

entre vis, No. 1508, 1585; Suppl., Dispo- 

sitions entre viis, No. 415; Baudry ct Co- 

lin, Donations ct testaments, |, No. 1394; 

C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu și AL 

Băicoianu. III, No. 1189; Comp.: Alexan- 

dresco. ed. 2-a, IV, partea 1, p. 248 urm.)- 

9, Deasemenea stabilimentele ” publice 

nu pot cere obicetele dăruite dacă nu sa 

făcut acceptarea sau transcrierea donaţi- 

unci. (Demolombe, XX, No. 207, 253: De- 

mante et Colmet de Santerre, IV, No. 85 

bis, I; Dalloz, Rep. 'Dispositions entre viis. 
No. 1515, 1589; Baudry cet Colin, Dona- 

tions et testaments, I, No. 1595; C. Haman- 

giu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. 

ÎIL. No. 1189). 
3, Enumerarea persoanelor răspunză- 

toare pentrucă nu au făcut acceptarea sau 
transcrierea donaţiunci, prevăzute de art. 
942 c. civ. fr. (890 e. civ. rom.). nu este 
limitativă, deoarece dispoziţiunile acestui 

articol se aplică tuturor mandatarilor le- 
gali în genere cari gercază interesele al- 
altora. (Baudry ct Colin, Donutions et tes- 
taments, |, No. 1595; Planiol, III, No. 2573; 

Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1. 
p. 249, 355; C. Ilamangiu, |, Rosetti-Bălă- 

nescu şi Al. Băicoianu, LI, No. 1189). 

Zu Cu toate că art, 9Pe.civ. fr. (820 c. 

civ. rom.). prevede că bărbatul este răs- 
punzător pentru lipsa de acceptare a dona- 

țiunei făcută femeei, totuşi, el nu are a- 

ccastă răspundere deoarece cl nu este 
obligat de lege să accepte donatiunea 

pentru femeca sa, ci numai să-i dea auto- 

rizaţia. (Demolombe, XX, No. 213; Mour- 

lon, Il, No. 691; Demante et Colmet de 

Santerre. IV, No. S3 bis, II; Marcad6, Art. 

942; iDalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 
No. 1510; Suppl., Dispositions entre viis, 
No. 582; Laurent. XII, No. 261; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea LI, p. 218, nota 

1, 249, 354; C. Hamangiu. |. Rosetti-Bălă- 

nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1189). 

5, Curatorii minorilor emancipaţi sunt 

răspunzători de lipsa de acceptare a dona- 

liunilor făcute minorilor emancipaţi cu 

toate că art. 942 c. cir. fr. (820 c. civ, rom,) 
nu-i prevede şi pe ci, însă dispozițiunile 

acestui articol, irebuese complectate cu 

dispoziţiunile _ art. | 
lombe, XX, No. 210; Demante ct Colmet 

de Santerre, LV, No. 85 bis, I; Laurent, XII. 

No. 262; Baudry ct Colin, Donations et 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VIU 

Transcriere 1, 2, 3, î—:5, 

940 ce. civ. fr. (Demo- 

Codul civil 

testaments, L. No. 1596; Planiol, III, No. 

573; Alexandresco, ed. 2-a. IV, pariea 

I, p. 249 C. Hamangiu, L Rosetti-Bălă- 

nescu şi Ai. Băicoianu, III, No. 1189; 

Contra: Dalloz. Rep, Dispositions entre 

vifs, No. 1510). 
6. Potrivit dispozițiunilor ari. 942 c. civ, 

fr. (820 c. civ. rom.) tutorii minorilor şi 

interzişilor sunt răspunzători în primul 

rând de lipsa de acceptare a donaţiunilor 

făcute acestora. (Dalloz, Râp., Disposi- 

tion, entre vifs, No. 1510: Alexandresco, cd. 

2-a, LV, partea I, p. 249: C. Haman iu. Î. 

Rosetti-Bălănescu şi Al Băicoianu, III, No. 

1189). 
7, Ascendentul sau tutorul care a făcut 

o donaţiune minorului şi nu a îngrijit să 

se numească acestuia un tutor ad hoc în- 

sărcinat cu acceptarea donaţiunei, după 

o părere, este răspunzător, (Merlin, I6- 

pertoire. Mineur, $ 7, No. 5; Massâ.et 
Verg6 sur Zachariac, III, $ 425, p. 59: Tro- 

plong, Donations et iestaments, LII, No. 
1155; Grenier, Donations ct testaments, [, 
No. 66 bis, nota a; Aubry et Rau, ed. da, 
VII. $ 652, nota 9, p. 59; 'Dailoz, Rep., Dis- 
positions entre vils. No. 1512; Suppl., Dis- 

positions entre vifs, No. 385; Baudry_et 

Colin, Donations ct testaments, I. No. 

1597). 
8, După altă părere, aseendentul sau 

tutorul care a făcut o donațiune minoru- 
lui şi nu a îngrijit să se numească uces- 
tmia un tutor ad hoc pentru a acceptă do- 
națiunea. nu are nici o răspundere dacă 
donajiunea se anulează pentru lipsa de 
acceptare.  (CoinrDelisie,. Commentaire, 
Art. 935, No. 7, Ss: Duvergier sur 'Toullier, 
V, No. 202: Demolombe. AX, No. 214: De- 
mante ct Colmet de Santerre, IV, No. 85. 
his. IL; Laurent. XII. No. 262: Alexan- 

dresco. ed. 2-a, IV, partea I, p. 249, 250). 

9. Tutorul sau ascendentul numai a- 

tunci va fi răspunzător când va îi acceptat 
el însuși donaţiunca ce a făcut minorului. 

(Demolombe, XX, No. 215; Laurent, XII. 
No. 262: Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea 

]. p. 250). 
10. Ascendenţii cari nu sunt tutori, nu. 

sunt răspunzători pentru lipsa de accep- 

tare a donaţiunei, deoarece persoanele 
curi, după lege, au numai facultatea de a 

acceptă o donajiune în numele incapabi- 

lului şi nu sunt însărcinate cu administra- 

ţia averi lor sunt scutite de răspunderea 

prevăzută de art. 942 c, civ, în. (20 ce. civ. 

rom.). (Demolombe, XX, No. 212; Dalloz, 
Râp. Dispositions entre vils: No. 1515; 

Laurent, NIL No. 262; Baudry ct Colin, 

Donations et testaments, Î, No. 1391; Ale- 

xandresco. cd. 2-a, IV, partea Î, p. 245, 

nota 1, 249). 
(4. Curatorul special numit unui sur- 

do-mut care nu ştie să serie, conform dis- 

pozițiunilor art. 936 c. civ. în. (816 c. civ- 

rom.), este răspunzător de lipsa de aceep- 

tare a unci donaţiuni. (Demolombe, XĂ,. 

No. 210; Demante et Colmet de Santerre, 

IV, No. 24 bis, II, 85 bis 1; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 1511; Laurent, 
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XII, No. 262; Baudrv ee Colin, Donutions 
et_testaments, [, No. 1396: Planiol, III, No. 2573: Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea |, 
p. 249)... 

12. Administratorii stubilimentelor pu- blice sunt răspunzători, după o părere, de ipsa de acceptare a unei donaţiuni făcută acestora, cu toate că art, 9 c. civ, Îv, (S20 c. civ. rom.), a omis să treucă alături 
de femei măritate, minori şi interziși. şi stubilimentele publice. (Duranton, VEL, 
No. 533; Demolombe XA. No. 207, 241, 
235; Demunte et Colmet de Santerre, IV, 
No. 83 bis |; Laurent, NIL. No. 262; Baudry 

"et Colin. Donations ct testaments, I, No. 
1595; Planiol, Il. No, 2373: Alexandresco. 
ed. 2-a, 1V. partea [. p. 240, 335; C. la- mangiu, |. osetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, LII, No. 1189). 

13. După altă părere, devarece art. 942 c. civ, fr. (S20 e. civ. ron), nu prevede 
şi stabilimentele publice, administratorii lor nu sunt răspunzători de lipsa de accep- tare a donaţiunilor ce li sar face (Aubry ct Rau, ed. 4-a. VII, $ 704, nota 20, p. 357; Dalloz, Rp. Disposilions entre vi s, No. 1515). 
„la, Tatăl administrator legal în timpul căsătoriei. este răspunzător 

acceptarei a donaţiunei făcută copilului său. (Demolombe, AX. No. 207 urm. di: Demante et Colmet de Şanterre, IV, No. S5 bis, ; Laurent, XII, No. 202; Plantol, III. No. 2533; AMexandresco, ed. 2-a, IV. partea I, p. 249). : 
5. Reprezentanţii incapabililor vor fi răspunzători de lipsa de acceptare a unci . donaţiuni, numai dacă se va consiată de tribunale că această lipsă este datorită areşelei sau neglijenţei lor, «deoarece am. "942 ce. civ. În. (S20 ce, civ. rom.) prevede această responsabilitate numai în cazul „când se cuvine”. (Duranton, VIII. No. 524; Demolombe, XX, No. 312: 'Dalloz. €p., Dispositions entre vils, No. 1514; Laurent, AL. No. 263; XXIX, No. 153; Iuc, VI, No. 216; Baudry et Colin, Donatrons ct testaments, 1, No. 159$; Planiol, IÎl. No. 25€3; Alexandreseo. ed. 2-u, 1V, partea |, p..217, nota 4, 356; C. Iamangiu, |. Rosetu- „Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 1159). 16. Astfel tutorul nu poate fi supus la Yrcun recurs din partea minorilor sau interzisului în cazul când nu a avut cu- noştință de donaţiune sau nu a putut să accepte donaţiunea făcută din cauză de boală sau de absenţă sau din cauza sar- cinelor donaţiunei. ete. (Demolombe. XĂ. - No. 217; Laurent, XII, No. 263: AMI, No. 155: Huc, Vi, No. 216; Baudry et Co- lin, Donations et testaments, 1, No. 1393; Planiol, III. No. 2573; Alexandresco, ed. 

2-a. IV, partea |, p. 247, nota 4, 350). 
« Dcasemenca răspunderea repre- zentanţilor incapabililor pentru lipsa de: aceptare a unei donaţiuni va avcă loc nu- mai dacă se va constată un prejudiciu adus incapabililor din cauza acestei gre- şeli sau neglijenţă a reprezentanţilor. (Ba- 

udry et Colin. 'Donations. et testaments. 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE vii 

de lipsa de 

Art, 820 

1, No. 1595; Comp.: Dalloz, hep., Disposi- 
tions entre vifs, No. 1512: Alexandresco, 
ed. 2-a. LV, partea |, p. 249). 

18. Bărbaţii sunt răspunzătorii de lipsa 
de transcriere a donaţiunilor făcute fe- 
meilor lor. deoarece sunt obligaţi să ccară 
îndeplinirea apestor formalităţi.  (Dalloz, 
Rep. 'Dispositions entre vils, No. 1585). 

19. Chiar in cazul când femeea a fost 
autorizată de justiţie să accepte o dona- 
țiunc, bărbatul cei este răspunzător de 
lipsa de transcripție a donaţiunei. (Dalloz, 
Rep... Dispositions entre vifs, No... 1587). 
20. Birbatul este răspunzător de lipsa 

de transcripție a unei donaţiuni pe care 
a făcut-o el însuşi femeii sale. (Demolom- be, AX, No. 279; Demante et Colmet de 
Santerre, 14, No. 85 bis, II; „Aubry ct Rau. 
cd. 4-a, VII. $ 704, nota 18, p. 356; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, I, No. 
1397). | 
21, In dreptul civil român prin climi- 

narea art, 910 ce. civ. fr. bărbatul.nu 
este răspunzător pentru lipsa de tran- scriere a donaţiunei făcută . soţiei sale. (Alexandresco, cd. 2-a, LV, partea _I. p. 258, 245, nota 1, 334, 355; Comp.: C. fia- maugiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, II, No. 1169). , este răspunzător de lipsa de transcriere, 

„ Sub regimul dotal însă bărbatul 
deoarece în acest caz cl are administraţia averii dotale. (Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea |, p. 530, nota 4, 352, 554, 335; GC. 
Hamangiu, [. Rosctti-Bălănescu şi AL. Băi- coianu, III. No. 1189; Comp. 'Demolombe, 
AX, No. 215; Mourlon, 1], No, 691). 
23. Iu acest caz bărbatul este răspunză- tor de lipsa de transcriere chiar dacă do- națiunea a fost acceptată de femee cu autorizaţia justiţiei deoarece el fiind ad- ministratorul averei dotale este obligat să facă asupra acestei averi toate actele de administraţie şi de conservare. (Demo- lombe, XX, No. 273: Mourlon, II, No. 659; Demante et Colmet de Santerre, IV, No. Si bis, I; Baudry et Colin, Donations et testament, Î. No. 1382; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 354, nota 4; Contra: 

Coin-Delisle, 'Donations et  tostaments, Art. 942, No. 9; Aubry ct Rau, VII, $ 704, text și nota 14, p. 383). 
&, Dacă 'prin actul dotal femeea şz-a rezervat administrația averii sale bărbă- tul nu este răspunzător de lipsa de tran- screre deoarece în acest caz bărbatul are numai facultatea iar nu obligaţia de a cere transcrierea. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 349, 355: C. Hamangiu. L. Ro- seiii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No.: 

1189). : 
25. Curatorul unui minor emancipat este răspunzător de lipsa de transcripție a unei donaţiuni făcută acestuia. (Demo- lombe, XX, No. 276; Dalloz. Rep., Dispo- 

sitons_enire vis, No. 1585; Baudry et Co- lin. Donations et testaments. [.. No. 1585 urm.; Contra: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III. No. 1159)., 
„26. In dreptul civil român. prin elimt-



Art. 821 

narea art. 940 c, civ. Îr., curatorul unui 

ininor emancipat sau al unui surdo-mut 
nu are nici facultatea, nici obligaţia de a 

cere transcrierea donaţiunei, aşă încât el 

nu este răspunzător de lipsa de transcrip- 
ţie, care irchueşte să fie cerută de însuşi 

minorul emancipat sau de surdo-mut, care 

au dreptul să facă acte de conservare. 

(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea IL. p. 

353: C. Hamangiu, IL. Rosetti-Băliinescu, 
şi AL. Băicoianu. III, No. 1189; Comp.: 

Aubry ct Rau. VIL, 3 704, p. 353; Laurent. 

NXIN, No. 153). | 

27. Curatorul unui surdo-inut este răs- 

punzător de lipsa de transcripție a unci 
donațiuni făcute acestuia. (Demolombe, 

XX, No. 277;. Aubry et Dau, cd. ta, VII, 
Ş 704, p. 386; Dalloz, Rep. Suppl., Dispo- 
sitions entre vils, No. 410). 
28. Lutorii minorilor şi interzişilor 

sunt răspunzători de lipsa de transcripție 
a donaţiunilor făcute acestora. (Dalioz, 
Rep., iDispositions entre vifs, No. 1585; 
Laurent, XXLX, No. 155, 153; Alexandrescu, 

ed. 2-a, IV, partea 1, p. 351). . 
29, Tutorii minorilor şi interzişilur 

sunt răspunzători de lipsa de transcripție 

a donaţiunilor pe care le-au făcut ci înşişi 
pupililor lor. (Demolombe, XX, No, 229; 
Demante ct Colmet de 'Santerre, IV, o. 
S5 bis Il; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII. 8 
704, nota 15, p. 356; Dulloz, Rep., Disposi- 
tions entre. vils, No. 1588; Baudry cet Co- 
lin. Donations et testaments, Î, No. 1397). 

30, Ascendenţii, cari nu sunt tutori, nu 

sunt răspunzători de lipsa de transcriere 
a unci donaţiuni făcute minorului, chiar 
dacă ucceptarea ar îi fost făcută de ci în 

numele minorului. (Dalloz. Rep, Disposi- 

tions entre vis, No. 156; Baudry et Wahl 

I! No. 1591, 1596; Contra.: Demolombe, 

XX, No. 252; Maread6, III, Art. 942; De- 

manie ct Colmet de Santerre, IV, No. S2 

bis [; Alexandreseco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 3539). ae 

34, Administratorii stabilimentelor pu- 

plice, după o părere, sunt răspunzători 

de lipsa de transcriere a donaţiunilor fă- 
cute acestora deşi art. 912 c. civ. în. (520 

e. civ. rom.) nu-i trece printre persoanele 
responsabile. (Duranton VIII, No. 523; De- 
molombe. AX, No. 253; Demante et Col- 
met de Santerre, IV, No. 85 bis, 1; Baudry 
ct Colin, Donations et testaments, Î, No. 
1395; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea |, 

„p. 352, 355; C. Ilamangiu, Il, Rosetti-Bătă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1159). 

Art. 821. — Donaţiunea între 

- DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VII Codul civil 

239, După altă părere udministratorii 
stabilimentelor publice, nu sunt răspun- 

zători de lipsă de transcripție a donaţi- 

unilor, deoarece art. 9 c. civ. îr. (520 
e. civ. rom.) nu-i trece printre persoanele 

responsabile. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 

$ 704, nota 20, p. 387; Dalloz, lep., Dispo- 
sitions entre vifs. No. 1559; Suppl., Dis- 

positions entre vils. No. 414). 
22, leprezentanţii incapabililor vor îi 

răspunzători de lipsa de transcriere a 
unei donaţiuui, şi numai dacă se va con- 
stată de tribunale, care vor aprecia în 
mod suveran, că această lipsă este dato- 
rită greşelei sau neglijenţei lor şi dacă a 
rezultat un prejudiciu pentru incababili, 
deoarece art. 942 c. civ. îr. (S20 c. civ. 
com.), prevede această responsabilitate nu- 
mai în cazul când „se cuvine”, (Duranton, 
VILE. No. 524; Demolombe, XX, No. 284; 
Aubry ed. Rau. ed. 4-a, VII, S 704, nota 19 

p. 7587: Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vis, No. 15S7:; Suppl.. 'Dispositions entre: 
vifs, No. 415; Laurent, XIL, No. 203; XXLĂ. 
No. 155; Iluc, VI. No. 216; Baudry ct Co- 
lin, Donations et testamenis, Î, No. 139: 
Planiol, III. No. 2573; Alexandresco, cd. 
2-a, IV, partea |, p. 247, text şi nota 4. 356; 
C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu ll. No. 1159). - 
34, Dacă tutorul u omis să facă trau- 

scrierea donaţiunci de imobil făcută mino- 
_rului şi donatorul nu au înstrăinat imobi- - 

lul dăruit, minorul poate cere dela donator 
imobilul dăruit devarece transcrierea este 
necesară numai faţă de terţele persoane 
cari au dobândit drepturi reale asupra 
acestui imobil şi pe cari le-au transcris ina- 
inte de transcrierea donațiunei făcută 
minorului. În acest caz minorul nu arc: 
interes a exercita recursul său contra tu- 
torului care a ncglijat să ceară transcri- 
erca. (Alexandresco, cd. 2-a, LV, partea ], 
p. 351, nota 2). | 

25, Consiliul judiciar nu este răspun- 
zător de lipsa de transcriere a unci dona- 
jiuni de imobile făcute risipitorului sau 
persoanei slabe de minte puse sub consi- 
liu judiciar. (Laurent, XXIA, No. 155). 
3G, Mandatarul legal în conira căruia 

sa exercitat recursul pentru lipsa de 
transcriere a donajiunci, va avca şi cl re- 
curs în contra donatorului pentru că a 
înstrăinat imobilul dăruit înainte de tran- 
scrierea  donajiunei, (Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea Î, p. 356). 

vii pentru bunurile viitoare este 
revocabilă. (Civ. 5, 795, 801, 822, 826, 933, 965, 1167, urm.; Civ. 
Fr. 943). o 

"Teat. jr. „dirt. 949. — La donation entre-rifs ne pourra comprendre que les 
biens pr&sents du donateur; si elle comprend des biens ă venir, elle sera nulle ă 
cet gard.  
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INDEX ALFABETIC 

(la doctrină), 
Apreciere suverană 8. Drept italian 1, 
Arcndă 13, Expectativă 9. 
Bani 17.—30, | Faliment 30 
Bencficii 12, | Încetare“din viaţă &, 15, Bun determinat |. . 7—00, 
Bunuri prezente 4, 5, B— | Indivicibilitate 32, 

13, 17, 10, 20—23, 31, 30 Insolvabilitate 3u. Bunuri vistoate 6, 7,8, 15; | Ipotecă 18, 20, 26, 27, 
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16,19, 20, 31, 2, Irevocabilitate 2, 17, 4, Chirii 13. Locaţiune 13, 
Concordanţă 2. Moarte &, 15, 17—3, 
Concurenţă 24, 25, Moștenire 43, 29, 
Conservare %), Mostenitori 3, 16. Contract de căsătorie 2. Nuhtate 17. 
Creditori chirografari 24, | Pluralitate de donatari 25, 

: Prescpipţie 3, 
Recolte 14, . 
Neintoarcere 23. 
hevocabilitate 1, 2, 3, 31 
3 

Deces 3, 15, 17-20, 
Divizibilitate 31. 
Dobânzi 24. 
Donaţiuni 1 urm. ; 
Donaţiuni cu termin 44, | 
Donaţiuni Intre soţi 2, | 
Donaţiuni mortis causa 17, 
Dotă 2 
Drept actual 17, * 
Drept condiţional 9, 39, 
Drept de rcintoarcere 23, 
Drept eventual 9, 16, 17. 
Drept francez î.. | 

Societate 12. 
Stingere 3. 
Suscesiune, a se vedeâ 

cuvintele: „Muştenire“, 
„Moştenitori“, 

| Termen 13, 2, 3%. 
'  Universalitate de bunuri 

„15. 
Uzufruct 10, 22, 

Doctrină, 

1. Contrar că în dreptul francez (art 
945 c. cit. în.) şi în dreptul italian (art. 
1064 c. civ. italian) în dreptul român, do- 
națiunile de. bunuri viitoare nu sunt nulc, 
ci revocabile fie că ar cuprinde o univer- 
salitate de bunuri, o parte din aceste uni- 
versalitate sau un Jueru determinat. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a. IV. partea IL. p. 390, 
594). | 

2, Legiuitorul român nu a pus în con- 
cordanţă inovaţia sa din art. S21 e. civ. cu 
“celelalte articole din codul civil, deoarece 
în art. 826 c. civil prevede că art. S21 c. 
civ. nu se aplică la donaţiunile făcute prin contractul de căsătorie viitorilor soți, nici la donaţiunile făcute între soţi 'în timpul căsătoriei de unde ar rezultă că 
aceste donațiuni sunţ irevocabile ceeace 
nu este exact şi este contrar dispoziţiuni- 
lor art. 933 şi 957 din codul civil cari con- 
stituesc o aplicare a dispozițiunilor art. 

-S21 c. civ.. după care toate donaţiunile de 
bunuri viitoare sunt revocabile. (Alexan- 
dresco. ed. 2-a. IV. partea I, p. 391). 

3, 'Dreptul de n cere revocarea donaţi- 
unci de bunuri viitoare nu se stinge prin 
-decesul donatorului ci trece la moştenitorii 
săi. Acest drept poate fi exercitat timp 
-de treizeci ani fără ca donatorul Sau moş- 
tenitorii săi să fie 
motiv. (Alexandresco. ed. 2-a. IV. partea 
[. p. 392, 395). 
4. Prin bunuri prezente se înțeleg bu- 

nurile cari există actualmente. (Alexan- 
-dresco, ed. 2-a, IV, parica 1, p. 395). 

5. Deasemenea prin bunuri prezente se 
înţeleg bunurile cari în momentul dona- 
țiunci fac parte din patrimoniul donatoru- 
lui sau care ar puteă fi dobândite de el În 
aza unui drept cari îi aparţine deja. 

(Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea [, p. 
393). 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VU 

nevoiţi să arate vreun. 

Art. 821 

6. Prin bunuri viitoare se înţeleg, în 
general, bunurile cari încă nu au fiinţă. 
(Alexandresco, cd. 2-a IV, partea |. p. 
395), 

7. Prin bunuri viitoare sc înțeleg dc- 
asemenea acele bunuri pe cari donatorul 
nu le posedă şi asupra cărora cl nu are 
nici drept, nici acțiune certă sau condi- 
țională. (Demolombe, XA, No. 378, 379; Demante cet Colmet de Santerre, IV. No. 
$5,-S5 bis, I; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $_ 675 şi 676, p. 150; Dalloz, Rep... Dispo- 
sitions entre vifs, No, 1338, 2205; Laurent, 
AN, No. 414; Iluc, VI, No. 217, 918; Bau- 
dry ct Colin. Donations ct testamenis. I, 
No. 1456, 1457; Planiol. ed. G-a, III, No. 
2601; Josserand, III, No. 1534: Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV. partea I, p. 393), 

8, lribunalele vor aprecia “după ter- 
menii întrebuințați de părți. dacă actul 
cuprinde o donaţiune de bunuri prezente 
sau o donaţiune de bunuri viitoare, nefiind 
suficient denumirea de donaţiune între 
vii pe care ele ar fi dat-o actului. deoarece 
natura unui act se determină după sub- 
stanță şi obiectul său, (Dalloz. Rep.. Dis- 
poșitions entre viis, No. 1354). ” 

9. Un drept eventual sau condiţional 
sau 0 expeetativa certă constituese bu- 
nuri prezente iar nu bunuri viitoare. (De- 
molombe, XX, No. 378. 579; Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 85. 85 bis, I; 
Aubry ct Rau, cd. 4-a, VIl,.$ 675. 676, p. 
150; Dalloz. Rep.. Dispositions entre vis, No. 1358, 2295: Suppl, Dispositions entre 
vis, No. 544; Laurent. XII, No. 414: Huc, 
VI. No. 217, 218; Baudry ct Colin.:Dona- 
tions ct testamenis, I, No. 1436, 1457; Jos- 
scrand, III, No. 1554). 

10. Donatiunca unui drept de uzufruct 
deşi este în realitate o donaţiune de bu- 
nuri ce se vor naşte în viitor, constitue to- 
tuşi 'o donaţiune de bunuri prezente. (Au- 
bry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 675, 676, p. 150; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vi s, No. 
1558, 2300; Laurent, ALI, No. 416; Baudry 
ct Colin. Donations ct testamenis, I, No. 
1430). - 

11. Deasemenea constitue o donaţiune 
de bunuri prezente, donatiunca; recoltei pe 
care o va produce un fond în anul viitor, (Demolombe, XX, No. 585; Demante 'et Colmet de Santerre, IV, No. S5 bis, I; Mo- 
urlon, II. No. 707; Marcadâ. Art, 943; Tro- 
plong, Donations ct testament, II, No. 1205; Aubry ct Rau. ed. i-a, VII, $ 675, 
676, p. 150; Dailoz. R&p., Dispositions entre 
vifs. No. 1338; Laurent, XII, No. 416; Bau- 
dry ct Colin, Donations et testaments. I, No. 1456; Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea 
I, p. 39, 394). 

12. Deasemenea constitue o donaţiune 
de bunuri prezente,  donaţiunca benefi- ciilor ce vor rezultă 'dintr'o societate dejă formată. (Duranton, VIII, No. 460: Dems- lombe, XX, No. 581; Mourlon, II, No. 707: 
Demante et Colmet de Santerre, IV, No 
$5_ bis. I; Aubry et Rau. ed. 4-a. VII: $ 
675, 676, nota 5, p. 150; Dalloz. Ren. Dis- 
positions entre vifs. No. 1533; Sociâte, No.
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sa; Josserand, III, No. 1534: Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea L, p. 394). 

13, Clauza prin care donatorul prevede 

că prețul arendelor din anul în care va 

încetă din viaţă vor aparţine donaturului, 

constitue o donaţiune de bunuri prezente, 

(Demolombe, XX, No. 384: Laurent, XII, 

No. 416). 
14. Donaţiunea cu termen a unui corp 

cert şi determinat care în prezent se află 

- în patrimoniul donatorului. constitue o do- 

naţiune de bunuri prezente. (Demolombe, 

XX. No. 386; Laurent, XII. No. 432; Jos- 

serand, III, No. 1554: Comp.: Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea ]. p. 394). 
(5. Donaţiunea bunurilor sau unei 

părți din bunurile pe care donatorul le va 
lăsă la încetarea sa din viață. constitue 
o donaţiune de bunuri viitoare. (Demo- 
lombe, XX, No. 279; Demante et Colmet 

de Santerre, IV. No. 85 bis, IV; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 075. 676, nota 7, p. 151: 
Dalloz. Râp., Dispositions entre vils. No. 
1544; Laurent, XII, No. 425: Baudry et Co- 
lin, Donations et. testaments, I, No. 1441; 
Planiol, III, No. 2601; Josserand. III. No. 

1554: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. 

p. 393). 
16. Constitue o donaţiune de bunuri 

viitoare, donațiunea bunurilor pe cari do- 
natorul cste chemat eventual să le cu- 
leagă în calitațea sa de moştenitor pre- 
zumpliv al unei persoane în viaţă. (De- 

notombe, XX, No. 5S0; Aubry et lau, ed. 
4-a, VII, $ 675, 676. p. 150; Laurent, XII, 
No. 415; Iluc, VI, No. 218; Baudry ct Co- 
lin, Donations et testaments, |. No. 1439, 
1440; Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea 1. 
p. 393). 
_17. Donatiunea unci sume de bani plă- 

tibilă la decesul donatorului, după o pă- 
rere, constitue o donațiune de bunuri pre- 
zente, dacă donatorul a înțeles să consti- 
tuc contra sa o creanță actuală şi irevoca- 
bilă a cărei exigibilitate a fost raportată 
după încetarea sa din viață, sau constitue o 

donaţiune mortis causa, lovită de nulitate, 

dacă donatorul a înţeles să lase donata- 
rului o simplă eventualitate asupra suc- 

cesiunei sale viitoare, fără să se oblige ac- 

tual. (Duranton, VII, No. 25, 457. 455; 

Demolombe, XX, No. 3S7 urm. 595 urm., 
404 urm.; Demante et Colmet de Sanierre, 

IV, No. 85 bis, II; Mourlon. II, No. 519: 
Mass6 ct Verge sur Zachariae, Il, S 415, 
nota $, p, 15; Aubry et Rau. cd. d-a, VII, $ 
675, nota 7, p. 150, 151; Dalloz, Rep.. Dis- 
positions entre vifs, No. 1345, 1353: Suppl., 
Dispositions entre vifs. “No. 345; Huc. VI, 
No. 217 urm.; Baudry et Colin, Donations 
et testamenis. ÎI, No. 1442 urm.; Planioi. 
ed. 6-a, III, No. 2603; Alexandresco. ed. 
2-a, IV, partea 1, p. 393: Comp.: Josserand, 
III. No. 1355). , 

18. După altă părere, donaţiunca unor 
sume de bani plătibile la decesul donato- 
rului numai atunci constitue o donaţiune 
de bunuri prezente, când pentru plata lor 
se afectează imobile aparţinând în pre- 

zent donatorului (Taulier, Theorie raison- 
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nce du code civil, IV, p. 82: Grenier, Do- 
nations et testaments, Î. No. 2: Dalloz, 
Rep.. Dispositions entre  vils, No. 1345: 
Suppl., Dispositions centre vifs, No. 345: 
Laurent. XII, No. 419 urm.; Comp.: Jos- 
serand, III, No. 1355). 

19, După a _ irciu vărere, donaţiunea 
unor sume de bani plătibile la decesul do- 
natorului, constitue o donaţiune de bunuri 
viitoare când. la constituirea ci, donatorul 
nu posedă sumele dăruite sau bunuri echi- 
valente sau dacă la decesul său bunurile 
cc le lasă nu sund aceleaşi pe care le po- 
sedă la facerea donaţiunei. (Coin-Delisle, 
Commentaire.. Art. 943, No. $. 9: Dalloz. 
Rep. Dispositions entre vifs, No. 1545). 
20, Donaliunea unei sume de bani plă- 

tibilă la decesul donatorului poate [i consi- 

derată ca o donajiune de bunuri nrezente 

dacă este garantată plata ci printr'o ipo- 
tecă sau altă garanţie. (Aubry et Rau. ed. 

4-a, VII, $ 675, 676, p. 151: Baudrv ct Co- 

lin. Donations ct testaments. I, No. 1445: 
Josserand. III. No. 1555). 

24, Donaţiunea unei sume de bani plă- 

țibilă la decesul donatorului poate îi con- 

siderată ca o donuţiune de bunuri pre- 

zente. ducă există stipulația ca donatorul 

să plătească dobânzi la suma dăruită. 

(Aubry ct Rau, cd, da, VII 8 67%, 076, 

p. 151; Josserand, ILÎ, No. 1335). 
29, Deasemenea constitue o donaţiune 

de bunuri prezente. donaţiunca unci sume 

"de bani plătibilă la decesul donatorului, 

dacă acesta îşi rezervă uzulructul acestei 

sume de bani. (Aubry et Rau. cd. d-a, VII, 

$ 673. 676, p. 151; Josserand, III, No. 1355). 

23, Deasemenea când donatorul stipu- 

lează dreptul de reîntoarcere a acestei do- 

naţiuni în caz de deces al donatarului. 

(Aubrv et Rau. ed. 4-a, VIL, S 675, 676, p. 

151;.Josserand. III, Ao. 1555). | 

24, In cazul când activul nu este sufi- 

cient. donatarul unei sume de bani plăti- 

bilă la decesul donatorului,_ va veni în 

concurență cu _ creditorii chirografari ai 

donatorului. (Demolombe, XX. No. 392: 

iluc, VI, No. 220; Baudry et Colin, Donati- 

tions et testamenis Î, No. 1445: Planiol, ed. 

6-a, IIL No. 2605: Alexandresco, cd. 2-a, 

IV. partea _I. p. 393. nota 2: Contra: Lau- 

rent XII, No. 421). 
D5, Dacă există doi donatari de sume 

de bani plătibile la decesul donatorului și 
dacă aciivul nu este suficient. după o pă- 
rere. ambii vor veni în concurs indiferent 

de data donaţiunilor. (Demolombe, XX. 

No. 401; Huc, VI. No. 220: Baudry et Co- 
lin. Donations et testaments, IL, No. 1450; 
Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea I, p. 39. 
nota 2). 
96, In această părere dacă una dintre 

donațiuni ar fi garantată cu ipotecă, ea: 
va avea preferință. (Demolombe, XX, No. 
305, 3402: Iluc, VI, No. 220; Alexandresco, 
ed..2-a. 1Y, partea I, p. 395. nota 2). 
27, După altă părere, dacă există dot 

donatari de sume de bani plătibile la de- 
cesul donatorului și dacă activul nu este . 
suficient. donaţiunile vor fi executate în 

 



  

Codul civil 

ordinea datelor lor. chiar dacă una din 
ele e garantată cu ipotecă. (Laurent. XII, 
No. 422; Planiol, ed. 6-a. II, No. 2603: Jos- 
secrand, ÎI, No. 1355). 
„28. Donaţiuneu unei sume de bani plă- 

tibilă la decesul donatorului constitue o 
donațiune de bunuri viitoare dacă este sti- 
pulat că sc va plăti exclusiv asupra bunu- 
rilor viitoare, cum ar fi în cazul când s'a 
stipulat că ca se va plăii numai din suece- 
siunca donatorului sau după decesul dona- 
torului din bunurile ce-i vor aparţine. 
(Demolombe. XX. No 404: Demante ct 
Colmet de Santerre, IV, No. 83 bis, IV; 
Aubry ct Rau, ed. 4-a. VII, $ 675, 676. 
nota 7, p. 151: :Iluc. VI, No. 217 urm: 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
I, No. 1444; Josserand. III. No. 1333) .. 
29. Donatarul unei sume de bani. plă- 

tibile la decesul donaturului are dreptul 
să ia măsuri de conservare pe care le pot 
cere creditorii cu termen şi creditorii con- 
diționali. (Demolombe, XX, No. 393: Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, |, 
No. 1446; Planiol. III. No. 2605: Alexan 

DESPRE DONAȚIUNILE INTRE VIU Art, 822 

dresco, ed. 2-a, IV. partea [, p. 396, nota), 
20. In caz de faliment sau insolvabili- 

iate a donatorului. donatarul unci sume 
de bani, plătibilă la decesul donatorului, 
va putea să ceară imediat plata sumei dă- 
ruite, ca orice creditor cu termen, (Demo- 

“lombe, XX, No. 396; Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, I. No. 1446; Planiol, 
III, No. 2605: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea I. p. 396, nota). 

381. Donaţiunea prin care donatorul a 
dispus atât -de bunurile sale prezente 
cât şi de bunurile sale viitoare, poate fi 
divizată in dreptul nostru, aşă încât do- 
națiunea bunurilor prezente va fi irevoca- 
bilă iar donaţiunca bunurilor viitoare va 
[i revocubilă. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 874, nota +; IV, partea Ip. 
397; Comp.: Demolombe, XX, No. 412; De- 
mante et Colmet de Santerre, 1Y, No. 85 
bis. V; Laurent, XII, No. sI7). | 
82. Dacă donatorul a înjeles a face un 

act indivizibil, întreaga donaţiune va fi re- 
vocabilă. (Alexandresco, ed. 2-a. IV, par- 
tea Î, p. 397, 398). 

Art. 822. — Este nulă orice donaţiune făcută cu condițiuni a 
căror îndeplinire atârnă numai de voința donatorelui. (Civ. 5, 823, 
826, 1006, 1008, 1010, 1167; Civ. Fr. 944). 

Tezt. fr. „Ir. 944. — 'Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont Pexceution depend de la seule volontt du donateur, sera nulle. 
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Doctrină. 

1. O obligație poate fi contractată sub 
condiţie cazuală. mixtă sau potestativă. 

(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 
571). ' 

2. Condiţia cazuală cste accea care 
atârnă numai de întâmplare iar nu de vo- 
ința uneia din părțile contractante. (Ale- 
Xxandresco, ed. 2-a, IV, partea [, p. 571). 

3. Condiţia mixtă este aceea care a- 
târnă în acelaş timp de voința uncia 
dintre părțile contractante şi de accea a 
unci alte persoane. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea |, p. 371; C. Hamangiu. |. Ro- 
set Bălăneseu şi AL Băicoianu, III, No. 
1171). ! 

4. Condiţia potestativă este aceca care 
face să atârne executarea unei convenţi- 
uni de un eveniment pe care una şi altă 
dintre părţile contractante pot să-l facii să 
se întâmple sau să-l împiedece, (Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV. partea |, p. 371: C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băi- 
coianu. Il, No. 1174). 

5, Condiţiunile potestative sunt de două 
feluri: Condiţii pur potestative şi condiţii 
simple potestative. (Alexandresco, ed. 2-a, . 
IV, partea I, p. 371: C. Hamangiu |. Ro- 
solii Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1171). . 

6, Condiţia pur potestativă este aceea 
care face să atârne executarea convenției
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numai de vointu debitorului. (Alexau- 

dresco, ed. 2-a. IV, partea [, p. 371. 572; 

C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi AL 

Băicoianu, Ill. No. 1171). e 

7. Condiţia simplu potestativă este 

aceca care atârnă în acelaş timp de vo- 

ința uneia dintre părţile contractante şi 

de întâmplare. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

partea |, p. 372; C. Mamangiu, ]. Rosetti- 

Bălănescu şi Al. Băicoianu, 1, No. 1171). 

8, Condiţia pur potestativă viciază o- 

bligaţia iar conditia simplu oiestativă nu 

o viciază. (Duranton, VIII, No. 474; Tau- 

licr, IV, p. 82; Vazeille, Successions. Art. 

944, No. 1; Contra: Demolombe, XX, No. 

413; Massc et Vergâ sur Zachariac, II, $ 

415, p. 17; Mourlon, Il, No. 318; Troplong, 

Donations et testaments II. No. 1206, 1207; 

Aubrv ct Rau, VII, $ 699 p. 364, 505; Lau- 

tent NIL No. 409: Huc, VI, No. 224; Bau- 

dry ct Colin.  Donations. I. No. 1459: 

Plâniol, -Ill. No. 260; Alexandresco. ed. 

-a, IV, partea L p. 322: C. Ilamangiu, 

Roseiti-Bălănescu și Al. Băicoianu, IL. 

No. (171), , 
9. Dispoziţiunile art. S22 c. Civ. TOM 

constituesc o aplicaţiune a principiului 

irevocabilităţii  donaţiunilor. (Josscrand. 

III, No. 1351; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

partea |, p. 374; C. Hamangiu, [. Rosetti- 

Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. No. 1171). 

1Q. 'Dispoziţiunile art. 944 c. cir. În. 

(822 c. civ. rom.) trebucsc interpretate în 

sensul că nu este permis, sub pedeapsa de 

nulitate a donaţiunei, de a se înscrie în- 

trun act de donaţiune o condiţiune sus- 

pensivă sau rezolutorie care ar da dreptul 

donatorului, dircet sau indirect, fie de a 

revoca liberalitatea. fie de a-i neutraliza 

sau a-i restrânge efectele. (Duranton, VIII, 

No. 476; Demolombe. XX, No. 418; Aubry 

et Rau, ed. 4-a. VIL $ 699, p. 365; Dalloz. 

Rep., Suppl., Dispositions entre vifs, No. 

346; Laurent, XIL. No. 409; Huc. VI, No. 

201; Baudry et Colin. Donations et testa- 

ments, |, No. 1457 urm.; Josserand, III, No. 

1356 urmi.: Alexandresco, cd. 2-a. IV, par- 

tea L, p. 375, 374: C. Ilamangiu. |. Rosetti- 

Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. No. 1165. 

1171; Matei Cantacuzino. p. 582). 

11. Din dispozitiunile art. 9it c. civ. 

În. (822 c. civ. romi), rezultă că este iîn- 
terzis a se înseră întrun act de dona- 

țiune numai condiţiunea potestativă, aşă 

încât orice alticl de condițiune este per- 

mis a se înseră. (Demolombe, XX, No. 

537; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. S6 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII,. 

$ 699, nota 5, p. 564, 565; Dalloz, Rep. 

„Dispositions entre vis, No. 1537, 1773; Jos- 

scrand, IlI, No. 13583; Alexandresco, cd. 

2-a, IV, partea I, p. 373: C. Hamangiu, L. 

osetti- Bălănescu şi AL Băicoianu, Il, No. 

12, Este perinis a ste însera în actele 

de donaţiune între vii, condițiuni suspen- 

sive sau rezolutorii cazuale iar nu potesta- 

tive. (Dalloz, Râp.. Dispositions entre vifs, 

No. 1557, 1773; Josserand, INI, No. 1558: 

Alexandresco, ed. 2-a, IV, p. L., p. 375, 376). 
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12. Donaţiunea este valabilă, chiar 

dacă dreptul cu care este învestit donata- 

rul nu este complect dela început, dacă 

realizarea acestui drept. cu toate că e nc- 

sigură, însă este subordonată unor eveni- 

mente pe care donatorul nu le poate pro- 

duce sau să le împicdece să se producă 

deoarece în acest caz donaţiunca produce 

imediat un efect legal care nu depinde de 

voinţa donatorului. (Aubry cet Rau, cd. t-a, 

VII, $ 699. p. 363; 'Dalloz. Râp.. Dispositi- 

ons enire vifs. No. 1357; Baudry et Colin, 

Donations et testaments, L. No. .1462; Jos- 

serand. II. No. 1358). 
14, Donatiunca făcută sub o condițiune 

mixtă care atârnă atât de voinţa donato- 

rului “cât şi de voinia unci terțe persoane 

sau de întâmplare este valabilă. (Duran- 

tou. VIL. No. 477: Demolombe, NĂ, No. 

410: Demante ct Colmet de Santerre. IV, 

No. 86 bis. |: Lroplong, Donuations ct tes- 

taments, Il, No. 1211; Aubry ct Rau, VII, 

$ 699, p. 365; lluc, VI, No. 221; Planiol, 

III. No. 2603; Josserand. III, No. 1355; Ale- 

xandresco. ed. 2-a, LV, partea |. p. 377, 

57s; C. llamansiu, Î, Rosetti-Bălănescu şi 

4]. Băicoianu. III, No. 1171; Contra.: Lau- 

rent. XII, No. 409. 412; Baudry ct Colin, 

Donations ct testaments, Î, No. 1461). 

15. Dispozitiunile art. 944 c. cir. în. (822 

e. cv. rom), îşi găsesc aplicaţiunea şi la 

donaţiunile indirecte şi donațiile deshizate 

sau ascunse sub forma _unui contract cu 

titlu oneros. (Laurent, XIL. No. 410; Huc, 

VI, No. 222; Baudry ct Colin, Donations et 

testaments, |, No. 140%; Josserand, III, No. 

„1557: Alexandresco, cd. 2-a. IV, partea l 

p. 375). 
16. Condiţiunea potestativă în materie 

de donaţiune, trebucşte interpretată şi 

apreciată în mod mai riguros decât în 

materie de _obligaţie. (Demolombe, NĂ, 

No. 418; Demante ct Colmet de Santerre, 

IV. No. S6 bis, I; Aubry et Rau, cd. 4-a, 

VII, $ 699, nota 5, p. 304; Dalloz, Nep. 

Dispositions entre vis, No, 1367: Laurent, 

NIL, No. 409; Baudry et Colin, Donations 

ct testaments, LI, No. 1459; Planiol, ed. 6-a, 

III, No. 2603; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

parica |, p. 372, 573; Comp.: Josserand. 

(II, No. 1338, 1360). 
(7. Asticl o donațiune este nulă 

nu numai când este făcută sub o condi-. 

țiune pur potestativă, din partea donato- 

rului, ci ea este nulă, spre deosebire de 

contracte, chiar dacă este făcută sub o 

condițiune simplu potestativă din partea 

donatorului.  (Demolombe, XX, No. 418; 

Mass& et Verg sur Zachariae, III. $ 415, 

nota 15, p. 17; Mourlon, IL. No. 518; De: 
mante et Colmet de Santerre, IV, No. S6. 
his, |; Marcad6, Art. 944; Troplong, Do- 

nations et testaments, II, No. 1206, 1207; 
Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 699, p. 304; 
Laurent, XII, No. 40%; luc, VI, No. 21; 

Baudry et Colin, Donations et. testaments, 
I, No. 1459; Planiol, ed. 6-a, III, No. 2605; 

Josserand. III, No. 1358, 1360; Alexan- 

dresco, cd, 2-a, IV, partea JI, p. 372. 373, 
374; Contra: Taulier, 1V, p. $2; Duranton, 
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VIII. Ao. 474; Vazeille, Successions, II. 
Art. 944. No. 1, p. 985). 

18. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran sensul şi intinderea condiţiunilor 
inserate în actele de donaţiune pentru 
a vedea dacă ele sunt valabile sau nu. 
(Baudry et Colin, Donations et testaments, 
Î. No. 1465). 

19, Donaţiunca pe care donatorul îşi 
rezervă facultatea de a o anulă. este 
nulă. (Dalloz. Rep.. Dispositions * entre 
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se va găsi în cu, că donatorul va aveă fa- 
cultatea să dispuc de mobilicr în timpul 
vieții sale, constitue o condiţiune potesta-: 
tivă aducând anularea donaţiunei. (Aubry 
ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 099, p. 567). 
„27, Deasemenea constitue o condiţiune 

„simplă potestativă. aducând anulurea do- 

vifs, No. 155S; Sunppl., Dispositions entre. 
vifs, No. 347; Alexandresco. ed. 2-a, ]V 
partea |. p. 374). 
20, 'Donaţiunea făcută sub condițiunea 

dacă donatorul se căsătoreşte, este nulă, 
deoarece condiţiunea înserată este potes- 
tativă din partea donatorului. (Demo- 
lombe. AX, No, 422; Demante ct Colmet de 
Santerre, LV, No. S6 bis, II; Troplons, Do- 
nations ct testaments, IÎ, No. 1216; Aubry 
ct lau. cd. 4-a, VII. $ 699, nota 7, p. 366: 
Mareade, Art. 944; Dalloz, Rep., 'Disposi- 
tions entre vifs. No, 1565; Suppl., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 548: Laurent, NIL. 
No. 412; Baudry et Colin. Donations ct tes- 
taments, |, No. 1455; Josserand, III, No. 
1555, 1559; Alexandrescv, ed. 2-a, LV, par- 
tea |, p. 374). 
21. Deasemenea pentru aceleaşi motive 

este nulă donaţiunea sub condiţiunea dacă 
donatorul nu se căsătoreşte, (Daltoz, ep. 
Dispositions entre _vils, No. 1366; Josse- 
rand, III, No. 1358). 
22, Dunaţiunea făcută sub condiţiunea 

dacă donatorul se căsătoreşte cu v anu- 
mită persoană, după o părere este vala- 
bilă deoarece condiţiunea nu este potes- 
tativă ci mixtă întrucât ca depinde atăt 
de voința donatorului cât şi deu unei 
terţe persoane. (Demolombe, XX, No. 422; 
Troplonz, Donations et testaments, IL. No. 
1211; Demante et Colmet de Santerre, 1Y, 
No. Sb bis, 1]; Marcade, Art. 944; Aubry 
et Rau, cd. t-a, VII, $ 699, nota 7, p. 366: 
Planiol. ed. 6-a, [Il], No. 2606; Josserand, 
II, No. 1339; Alexandresco, cd. 2-a, IV, 
partea Î. p. 374, nota 3, 377, 578). 
23, 'După a doua părere, în acest caz, 

donupiunca este nulă deoarece depinde de 
voinţa donatorului de a revoca donaţiunca. 
(Laurent, ALI, No. 409, 412; Baudry et Co- 
ln, Donations et testaments, Î, No. 14601). 
24, După a treia purere cundiţiuneu 

pusă de donator dacă se căsătoreşte nu 
aduce nulitatea donaţiunei, „insă condiţi- 
unca dacă nu se căsătoreşte aduce nuli- 
tatea donaţiunei, deoarece constituc o con- 
dițiune potestativă. (Ioullier, III. No. 272, 
275). 

28. Donaţiunea. făcută sub condiţiunea - 
va  imbrăţişă o anumită 

carieră este nulă deoarece condiţiunea 
inserată este potestativă din partea dona- 
torului. (Duranton, VIII, No. 477; Dermo- 
lombe, AX, No. 425; Mareade, Art. 944; 
Josserand, III, No. 1358; Alexandresco, ed. 
2-a, LV, partea [, p. 374). 
26, Clauza inserată intrun act de do- 

naţiune a unei case cu tot mobilierul ce 

naţiunci, clauza pusă întrun act de do- 
națiune că se dă dacă donatorul pleacă 
sau nu pleacă întrun anumit oraş. Du- 
ranton, VIII. No. +77; Demolombe, XX, 
No. 426: Aubry ct Rau. VIL. $ 699, nota 
7, p. 306;''Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 1567: Suppl. .Dispositions entre 
vifs,_No. 348: Laurent, XII, No. 412; Iluc, 
VI, No. 224; Baudry ct Colin, Donations 
et testuments, Î, Ao. 1459; Josserand, III. 
No. 153$; Alexandresco, cd. 2-a, IV, par- 
tea |. p, 374. . , 
28. Donuţiunca facută sub condiţiunea 

de a merge într'o anumită localitate sau 
aiurea este vulabilă. (Pothier, Obligations, 
II, No. .4S; Duranton, VIII, No. 477; Lau- 
rent, XIL No. 412; AVII, No. 36; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, LY, partea I, p. 374, nota 2). 
29, Deasemenea constitue o condiţiune 

potestativă care anulează donațiunea, «lo- 
națiunea beneficiilor dintr'o sociciate care: 
nu e încă formată şi a cărei constituire 
depinde de voința donatorului, (Dalloz, 
ep... Dispositions entre vils, No. 1538; 
Societe, No. S2). ” 

380. Deasemenea donaţiunea este nulă 
dacă societatea, deşi constituită, poate fi 
dizolvată după voinţa asociaţilor. (Dalloz, 
cp. 'Dispositions centre vils, No, 1335; 
Societe, No. 82). | ! 

31, Donaţiunea cste valabilă 

adică aceca care atârnă numui de întâm- 
plara (Demolombe, XX. No. 419, 537; 
Mourlon. II, No. 51$; Laurent, XII, No. 
450 urm.; Baudry et Colin, Donations ct 
testaments, Î, No. 1403; Josserand, ILI, No. 
155$; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |; 
p. 161, 375). 
382. Astfel donaţiuncu făcutii sub con- 

diţiunea de a avcă sau de a nu avcă copii. 
este valabilă deoarece condiţiunea inserată 
în donaţiune este cazuală. (Duranton. VIII, 
No. 479; Demolombe, XX. No. 423; De- 
mante et Colmet de Santerre, LV, No. 86 
bis. III; Josserand, III, No. 1339; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea I, p. 375, nota 
1; Contra: Grenier, Donations cet testa- 
ments, Î, No. 20). 
"88, Donâţiunea este valabilă, chiar 
când nu trebucşte să-şi producă efectul 
decât la moartea donatorului, dacă este 
constituită sub o condiţiune nepotestativă, 
permisă. (Dalloz. Râp., Dispositions entre 
vis, No. 1564:: Comp.: Josserand, III, No. 
1559; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1, 
p. 375). 
34, Astiel donaţiunea care cuprinde 

condițiunea ca dacă donatorul se va vin- 
decă de o boală sau va scăpă. de un pe- 
ricol ce-l umeninţă, bunarile dăruite îi 
vor reveni, după o părere, este valubilă 
deoarece este supusă unei condițiuni sus: 

7 

chiar . 
dacă e făcută sub o condiţiune cazuală, . .
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pensive cazuale. (Duranton. VIII, No. 22. 
475: Demolombe. AX. No. 55S; Demante et 
Colmet de Santerre, LV, No. 86 bis, IV: 
Mourlon, II, No. 518; Marcadâ. Art. 934; 
Aubry ct Rau, ed, 4-a, VII. $ 699. nota 4. 
p. 364; Dalloz, Rep. Dispositions centre 
vifs, No. 1562, 1775: Suppl., Dispositions 
entre vi[s, No. 548; Laurent. XII, No. 450; 
Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea |, p. 
375, 370). 
35, După o altă părere, această dona- 

jiune constitue o donațiune moriis causa. 
care este nulă. (Dalloz, Rep. Dispositions 
entre vifs. No. 1362). 

238. Deasemenea este valabilă donaţi- 
unea făcută sub condițiunea ca donatorul, 
la decesul său, să nu aibă copii în viaţă 
sau donațiunea făcută sub orice condiţi- 
une nepotestativă, chiar dacă ar avea de 
obiect încetarea din viaţă a donatorului. 
(Demolombe, XX. No. 425, 559; Demante 
ct Colmet de Santerre, IV, No. S6 bis, IL: 
Dalloz. Rep... Dispositions entre vils., No. 
1560: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea | 
p. 375. nota 1, 576; Comp.: Josserand. Il. 
No. 1359). | , 

- 87, Pentru ca să fie valabilă donaţi- 
unea făcută sub condiţiunea ca donatarul, 

la decesul său, să nu aibă copii în viaţă, 
trebueşte ca în momentul donaţiunci, do- 
natarul să aibă copii în viaţă, căci supru- 
venirea unui copil aducând revocarea do- 
raţiunei, chiar dacă acel copil ar încetă 

din viaţă înaintea donatorului, ar rezultă 

că clauza prevăzută mai sus ar, constitui 

o renunțare indirectă la dispoziţiunile art. 

960 c. civ. fr. (830 c. civ.. romi, care este 

“nulă potrivit dispoziţiunilor art. 965 c. civ. 
fr. (839 c. civ. rom.). (Dalloz, Rep. Dispo- 
sitions entre viis. No. 1365). 
38, Donaţiunea în care a fost înserată 

condițiunea de supraviețuire a donatarului 
esie valabilă, deoarece donatorul se des- 
bracă de drepturile sale cu privire la bu- 
nurile dăruite si donatarul are un drept 
irevocabil. (Aubry et Rau, ed. 4-a. VIL 
$ 699, nota 3, p. 364: Dalloz, Râp.. Supple 
Dispositions, entre viis, No. 548: Laurent; 
XII, No. 41i; Baudry ct Colin, Donations 
et testaments, L, No. 1462; Josserand, III, 
No. 1359; Alexandresco. cd. 2-a. IV, partea 
I, p. 376). | 
39, Condiţiunea de supravieţuire a do- 

natarului inserată înir'o donaţiune este o 
condițiune  suspensivă cazuală care nu 
împiedecă desezisarea actuală .a donatoru- 
lui. (Aubry et Rau, ed. f-a. VIL. S$ 699, 
nota 3, p. 364; Laurent, XII, No. ti1; Bau- 
dry et Colin, 'Donations et testaments, |, 
No. 1462; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 356). - 
40, 'Donaţiunile alternative pot fi a- 

tinse de nulitate. Astfel dacă donatorul dă- 
rueşte unul din două lucruri. rezervându-şi 
dreptul ca să arate mai târziu care din 
cele două lucruri îl dărueşte, donaţiunea 
este nulă deoarece donatorul este liber să 
nu facă această desemnare. (Demolombe. 
XX, No. 199; Dalloz, Râp...Dispositions 

“entre vifs. No. 13608). 
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41. Dacă donatorul dărueşte unul din 
două lucruri însă îşi ia obligaţia ca într'un 
termen fixat să determine care este obi- 
cctul liberalităţii iar în cazul când în 
acest termen nu vu face determinarea, li- 
beralitatea să poarte asupra unui anumit 
lucru din cele două, donuţiunea este va- 
labilă deoarece în specie nu este vorba de 
o condițiune potestativă ci este numai sus- 
pendată executarea liberalităţii.  (Demo- 
lombe, XX, No. 425: Dalloz, lep., Dispo- 

“sitions entre vifs. No. 1568). 
42, Donaţiunea poate fi făcută cu 

termen care poate fi la decesul donatoru- 
lui. (Baudey et Colin. Donations ct testa- 
ments, Î, No. 1444; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. partea 1. p. 377; Comp.: Josserand, Il. 
No. 1358). 
43, 'Donuţiunea făcută sub condiţiune 

rezolutorie este valabilă deoarece donata- 
rul dobândeşte imediat proprietatea bunu- 
rilor dăruite. In cazul când condițiunea se 
îndeplineşte, rezoluțiunca arc efect retro- 
activ dela facerea donaţiunei nimicindu-se 
orice drepturi şi sareine constituite «dle 
către donutar asupra bunurilor dăruite. 
(Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
1735: Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea |, 
p. 375; Comp.: Josserand, III, No. 1355, 
1539). 
44, Donaţiunea făcută sub condiţiune 

rezolutorie este revocată de” plin drept 
prin îndeplinirea  condiţiunei. (Aubry ct 
Rau, cd. 4-a, VII, $ 707, p. 410: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea L, p. 375). 
45, Pentru ca tradiţiunea să constitue 

un dar manual, trebucşte să existe din 
partea donatorului intențiunca de a se des- 
bracă actual şi irevocabil în profitul do- 
natarului de proprietatea bunurilor dă- 
ruite. (Demolombe, AX, No. 61; Aubry ct 
Rau, cd, 4-a. VII, $ 659, p. Si: Buinois, 
Propriâte et Contrat. p. 502; Laurent, XII, 
No, 297; Baudry et Colin. Donations et tes- 
taments. |, No. 1156; Alexandresco, ed. 
D-a, IV, partea I, p. 278). 

468. Donatorul poate adăugă la un dar 
manual clauze şi rezerve, cu condiţiunca 
ca aceste clauze şi rezerve să nu violeze 
regula: „donner ct retenir ne vaut”. (De- 
molombe. XX, No. 78; Dalloz. Rep. Suppl, 
Dispositious entre vifs, No. 435: Alexan- 
dresco, cd. 2-a. 1V, partea IL, p. 278, text 
şi nota 2). . 
47. Când există îndoială dacă un dar, 

manual constitue o donaţiune pentru cauza 
de moaric, trebucşte să se prezume că s'a 
făcut o _donaţiune între vii şi sub condi- 
țiune. (Demolombe, XX, No. 62; Aubry et 
Rau. cd. 4-a, VII. $ 644, 645, p. 3, $ 659. 
p. Si; Bufnoir, Propriât6 et contrat, p. 
502). : 

48. Faptul că un dar manual a fost 
făcut de donator aproape de decesul său. 
nu poate fi interpretat că în realitate s'a 
făcut o donaţiune pentru cauză de moarte. 
(Dalloz, R6p., Dispositions entre vifs, No. 
1907: Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
451). K 

49. Darul manual de valori mobiliare 
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făcut de o persoană bolnavă cu condi- 
jiunca că aceste valori îi vor fi restituite 
dacă se insănătoşeşte. constitue o dona- 
țiune pentru cauză de moarte, (Demo- 
lombe, XX, No. 02: Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 659. nota 16, p. 81; Dalloz, Râp. 
Suppl., Dispositions entre vis, No. 451: 
Baudry et Colin Donations et testaments, 
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|. No. 1156; Alexandresco. ed. 2-a, [V, par- 
tea 1. p. 278). . 
50. Nulitatca de care vorbeşte art, 944 

e. civ. îr. (822 c. civ. rom.) este numai ro- 
lativă iar nu absolută. (Laurent, XII, No. 
$5S, 4$8: Alexandresco. ed. 2-a, ÎV. partea 
I. p. 374, n. 4,5%: C, Hamaneiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. MI). 

Art. 823. -- Este asemenea nulă, dacă s'a făcut sub condițiunea de a se satisiace datorii sau sarcine, cari nu existau la epoca dona- țiunei, sau cari nu erau arătate 
934, 935, 969, 

în actul de donaţiune. (Civ. 5, 826, 1008, 1229; Civ. Fr. 945). 
Test. pi. „irt. 945. — Elle sera pareillement nulle, si elle a ct6 faite sous la condition dW'aequitter dWautres dettes ou charges que celles qui existaient î I'&po- que de la donation, ou qui seraient exprimees 

dans T6tat qui devrait y ctre annex6. 
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Doctrină, 

[. Articolul 945 c. civ. fr. (525 e. civ, 
rom.), constitue v a doua aplicare a prin- 
cipiului irevocabilităţii donaţiunilor. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, LV, partea I, p. 379; 
C. Iamangiu, L. Rosetti-Bălănescu şi AL. 
Băicoianu, III, No. 1170. 1172). 

2, 'Donatorul poate impune donatarului 
prin actul de donaţiune ori ce sarcine cu . condițiunea ca aceste sarcine să'nu fie contrare ordinci publice sau bunelor mo- ravuri. Aceşte donaţiiuni cu sarcine se nu- mesc donațiuni oneroase. (Aubrv et Rau, ed. 4-a, VII, $ 701. p. 376: Planiol. III, No. 2505; Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea 1, 

„D. 514 urm.. 379). 

soit dans Vacte de donation, soit 

3. Cuvântul „condiţiune” întrebuințat 
în art. 945 c, civ. fr. (S23 c. civ, rom,), îrc- 
bueşte înţeles în sensul de sarcină sau 
oblizațiune, deoarece în acest articol nu 
este vorba de o condițiune propriu zisă ca 
in articolul precedeut. (Demolombe, XX, 
No. 563; Mourlon, II, No. 719: Mareadţ, 
Art. 945; Aubry et Rau, VII, $ 707, p. 410; 
Laurent, XII, No. 4Ş7; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea 1, p. 579, nota 2). , 

4. Cuvântul: „sau” din art. 893 e, civ. 
rom. ar trebui înlocuit prin cuvântul: „şi” 
pentru a se arătă că fraza: „care nu erau 
arătate în actul de donaţiune” se raportă 
la datoriile viitoare iar nu la cele prezente. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 
539, 3S1; Comp.: Josserand, III, No. 1361). 

5. Nulitatea de cure vorbeşte arț. 945 
e. civ, în. (S23 c. civ. rom, ca şi cea din ar- 
ticolul precedent, este numai relativă iar 
nu absolută. (Laurent, XII No. 528; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 379). 

6. Donatarul poate fi obligat prin actul 
de donajiune în mod expres, tacit sau im- 
plicit ca să plătească datoriile sau sarci- 
nele prezenie ale donatorului. (Demo- 
lombe, XĂ, No. 457; Aubry et Rau, VII, 
$ 706, p. 403; Laurent, XII, No. 402. 406; 
Huc, VI, No, 222; Alexandresco, ed, 2-a, 
IX, partea |, p. 3S0, text și nota 5; Comp.: 
C. Ilamangiu. Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu. III, No. 1172). 

7. Art. $25 c. civ. rom. prevede după 
ipoteze: 1) Cazul când prin actul de dona- 
țiune donatarul este obligat a plăti da- 
torile sau sarcinele cari existau în momen- 
tul donaţiunei: 2) cazul când „prin actul 
de donaţiune donatarul este obligat a plăti 
datorile şi sarcinele pe care donatorul va 
va putcă să le contracteze după facerea 
donaţiunei. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea 1, p. 350;. Comp.: C. Hamanpiu. I. Ro- 
setli Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. No. 
1172). - 

8. Donaţiunea prin care donatarul este 
obligat să plătească datoriile şi sarcinele 

- donatorului existente la fucerca donaţiunei 

|
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este valabilă, deoarece donatorul nu mai 

poate nimici efectul donaţiunei prin Con- 

tractarea de datorii posterioare. (Demo- 

lombe, NX, No, 434; Mourloi, Li, No. 70; 

Laurent, XII. No. 403, 437; Baudry cet Co- 

Jin. 'Donations «et iestaments, Î, No. 1400. 

1468. 1469: Planiol. Ili; No. 260S; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea Î. p. 380: C 

Hamangiu, 1. Rosctti-Bălănescu şi AL, Băi- 

coianu. INI. No. 1172). 
9. Donatorul poate stipulă în actul de 

donaţiune ca donatarul să-i plătească nu- 

mai datoriile sau sarcinele sule anterioare 

donaţiunei iar nu şi cele posterioare. 

(Aubry et Rau. cd. 4-a. VII, $ 706, p. 400: 

Dalloz. Rep... Dispositions entre viis, No. 

1744: Laurent, XIL, No. 528: Alexandresco. 

cd. 2-a, IV, partea [, p. 379. 380; C. Ila- 

manșiu. 1. Noseiti-Bălănescu şi Al Băi- 

coianu. III, No. 1172). 

10. Donatarul nu este oblisat să plă- 

tească alte datorii decât cele specificate 

în actul de donaţiune când acest act con- 

line această  specificare, (Dalloz._ Rep. 

Dispositions entre vils No 1714: Suppl.. 

Disposilions entre vila. No. 471; Alexan- 

dresco, ed. 2-a IV, partea 1, p. 5$0; C. Ia- 

mangiu. |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Biico- 

ianu. III. No. 1172). 
11. Chiar dacă donatorul nu a arătat 

în detaliu datoriile sale, donatarul este 

obligat a le plăti când în actul de dona- 

țiune i sa pus în sarcină să plătească 

„toate sau o parle din datoriile cari grevau 

patrimoniul donatorului_în momentul do- 

naţiunei. (Demolombe, XX. No. 455, 4536, 

457; Demante ct Colmet de Santerre. IV. 

No. 87 bis, IL; sLubry ct Rau, cd. 4-a, VII 

$ 699, nota (1, p. 507: Dalloz Râp.. Suprl., 

Dispositions entre vils. No. 349: Laurent. 

XII. No. 434; Huc, VI. No. 22: Baudry cet 

Colin, Donations ct testaments, I. No. 1468, 

1409;  Planiol ed. 6-a. Il, No. 2603; Jos- 

scrand, II, No. 1564: Alexandresco, cd. 

2-a, IV, partea L. p. SSI: C. Ilamanegiu. |. 

Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 

1172). , 

49. In acest caz înşă donatarul poate 

refuză plata datoriilor a căror existenţă în 

ziua facerci donaţiunci. nu a ar puică fi 

stabilită faţă de el în mod legal adică 

având data certă anterioară donaţiunei. 

(Duranton. VIII, No. 473, 482; Demolombe. 

XX, No. 435, 456; Demanic ct Colmet de 

Santerre, IV, No. S7 his Ul: Aubry ct Rau, 

cd. 4-a. VII. $ 699, p. 367: Dalloz. Rep. 

Suppl.. Dispositions entre vits. No. 349; 

Laurent, NIL No. 454: Huc, VI, No. 222; 

Baudry et Colin, Donations cet testaments. 

1 No. 1469, 1469: Planiol, cd. 6-a. III, No. 

260s: Josserand, III. No. 1564: Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV. partea L. p. 356. 31: 

C. Hamangiu. [. Rosetti-Bălănescu, și AL 

Băicoianu, III, No. 1172; Contra.: Colin ct 

Capitant, III, p. 788). 

12. Chiar dacă sa trecut în actul de 

donațiune obligaţiunea pentru donatar ca 

să plătescă datoriile prezente ale donato- 

rului, creditorii acestuia pot cere plata da. 

toriilor dela donator. afară de cazul când 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VIU Codul civil 

creditorii au liberat pe donator acceptând 

de debitor în locul său pe donatar. (lluc. 

VI. No, 222). 

14%. Creditorii donatorului, care a sti- 

pulat in actul de donaţiuni clauza cu do- 

natarul să-i plătească datoriile și sarcinele 

existente la facerea donaţiunci nu au ac- 

jiune directă în contra donatarului peniru 

plata acestor datorii sau sarcine, deoarece 

convenția de plata datoriilor şi sarcinelor 

are efect numai între părţile contractante; 

creditorii vor putcă însă exercita dreptul 

debitorului lor în virtutea dispozitiilor 

art. 1106 e. civ. fr. (974 ce, civ, rom.). (Du- 

ranton. VIU. No. 472; Laurent. XII, No. 

403: AJexandresco. ed. 2-a IV, partea |. p. 

351: Contra.: Demolombe, XX. No. 455). 

15. Dacă donatarul şi-a luat obligaţia 

să plătească toate sau o parte din dato- 

riile donatorului, el este ţinut la plata lor 

cu bunurile sale personale şi chiar peste 

cecace a primit dela  donator;“afară de 

stipulație contrară, deoarece cel con- 

tractează un angajament personal. (De- 

molombe. XX. No. 459; Aubry ct Rau. ed. 

4-a. VII, $ 706, notu 10, p. 407: Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vifs. No. 1716: 
Suppl.. Dispositions entre vils, No, 46; 
Laurent. XI, No. 304; Baudry ei Colin, 
Donations ct testaments, [, No. 1405: Pla- 
niol. cd. 6-a III, No. 25585; Alexandresco. 
ed. 2-a. IV, partea Î. p. 350. text şi nota 
5, 352; Conira: Troplong. Donations ct 

testaments, III. No. 1217). 
16. In acest caz donatarul nu se poate: 

descărea de obligaţia sa de a plăti toate 
datoriile stipulate în actul de donatiune, 

cu bunurile sale, personale. renunţând_la 

donaţiune contra voinței donatorului._(Du- 

ranton. VIII. No. 17; Demolombe, XĂ. No. 

459, 575: Mass6 et Verge sur Zachariae, 
III. $ 4s2. p. 223: Aubry et Rau, cd. 4-a, 

VII, $ 706. nota tf, p. 405; Laurent, XII. 

No. 459; Iluc, VI. No. 236; Baudry ct Co- 

lin. Donations cet testaments. [. No. 1351, 

1466: Planiol, III, No. 2587; Alexandresco, 

cd. 2-a. IV. partea LI, p. 356. 382. 450; Con- 

tra.: Troplong. Donations, et testaments, 

III, No. 1217). 
(7. In acest caz. deasemenea. chiar 

dacă “dlonatorul şi donatarul ar conveni să 

se revoace donajiunea, donatarul supus 

aplicaţiunei dispozițiunilor art. 1121 c. civ. 

fe.. nu se mai poate liberă de obligaţia de 

a plăti datoriile prevăzute în actul de 

donaţiune. dacă creditorii donatorului au 

declarat că voesc să profite de actul de 

donațiune._ (Demolombe, XX. No. 458; 

- Aubry et Rau, cd. 4-a, VII. $ 706, nota 12. 

p. 405: Dalloz. Disposilions entre 

vifs. No. 1716). 
18. In cazul când donaţiunea care are 

Râp.. 

de obiect totalitatea sau o cotă-parte din 
bunurile prevăzute ale donatorului nu 
prevede care sunt datoriile puse în sar- 
cina, donatarului ca să le plătească, după 
o părere se vor. aplică. în. privinţa dato- 
riilor donatorului, regulele prevăzute de 
lege la plata datoriilor de către legatarii 
universali. cu titlu universal sau particu- 
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lar. (Locrâ, Legislation civile, XI. No. 49; 
Merlin. Repertoire, XVII, Tiers-dâtenteur, 
No. VIII. p. 705 urm.; Vazeille. Successi- 
ons, Art. 945. No. 1; Marcadâ, Art. 1020— 
1629 No. 7: Grenier, 'Donations et testa- 
ments, Î. No. $6 urm.: Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vis, No. 1571. 717; Suppl. 
Dispositions entre vifs. No. 472). 

19. După altă părere, donatarul bunu- 
rilor prezente, nu poate fi obligat la 
plata datoriilor şi sareinelor decât în baza 
unci clauze formale din contractul de do- 
naţiune, deoarece donatarul bunurilor pre- 
zente nu poate fi aşimilat cu moştenito- 
rul universal sau cu tillu universal, de- 
oarece titlul universal priveşte atât bunu- 
rile prezente cât şi bunurile viitoare. (Du- 
ranton. VIII, No. 472 urm.: Demolombe. 
NA. No. 455 urm,; Troplong. Donations et 
testamenis, IÎ. No. 1214, 1245: Vente. 1, 
No. 449 urm.; Demante ct Colmet de San- 
terre. IV. No. S7 bis. Il: Aubry et Rau, 
cd, 4-a. VII, S$ 706, nota 2, p. 403: Dalloz, 
Râp.. Disposilions centre vils, No. 1718; 

„ Suppl., Dispositions entre vifs. No. 472: 
Laurent, XII. No. 399 urm.: lluc, VI, No. 
222; Baudry et Colin. Donutions cet testa- 
ments, Î, No. 1532: Planiol. II[. No. 2588; 
Alexandrescu. ed. 2-a, IV, partea |, p. 
537, 358). 

20. După aceasta. a doua părere, do- 
natarul va putea fi obligat la plata dato- 
riilor şi sarcinelor ducă se poale prezuma 
că aceasta a fost intenţia donatorului. deși 
în contractul de donaţiune nu se prevede 
nici o clauză în această privinţă. (Demo- 
lombe, XX, No. 455; 'Demante ct Colmet 
de Santerre, IV, No. S7 bis, Il[. Aubrv cet 
Rau. cd. 4-a. VII, $ 706 nota 6. p. 406; Dal- 
loz, Rcp.. Dispositions entre viis. No. 1718; 
Sunpl.. Dispositions entre vils. No. 472: 
Laurent, XII. No. '402; Iluc, VI, No. 223; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
[. No. 1533. 1468: Planiol. ed. 6-a, INI, No. 
2588). 

21. In cazul când.creditorii donatoru-. 
lui nu au fost plătiţi de către acesta cu 
toate că au acţionat în contra lui. ci.au 
dreptul să recurgă în mod indirect şi 
subsidiar contra donatarului universal sau 
cu litlu universal. cerând nulitatea donaţi- 
unci pentru fraudă la drepturile lor. (De- 
molombe, XX, No. 464; Aubry cet Rau. cd. 
4-a. VII. $ 706, nota 9. p. 407; Dalloz.. Râp., 
Dispositions centre vils, No. 1749; Suppl. 
Dispositions entre vils. No. 474: Laurent, 
XII. No. 402: Baudry ct Colin. Donations 
ct testaments. I, No. 1355). 

29, 'Dispensa de a plăti datoriile dona- 
“torului. fie expresă sau implicită, obligă 
pe părţile contractanie însă nu este opo- 
zabilă creditorului ipotecar al donatorului. 
Demolombe, XX. No. 464: Anbrv ct Rau. 

cd. 4-a. VII, 5.706. p. 407; Dalloz. R€p. 
Dispositions entre vils. No. 178: Suppi. 
Dispozitions entre vils, No. 475). 
23, iDeasemenea, această dispensă nu 

ridică creditorilor chirografari dreptul de: 
a acţionă pe donaţarii unirersali sau cu 
titlu universal în virtutea maximei: „memo 

195)5. — Codul Civil adnotat — VII 
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liberalis nisi  liberatus“, 
Dispositions centre vis, No. 1723), 
„24, Dacă donatarul universal sau cu titlu universal a plătit datoria ipotecară pe care nu cra obligat s'o plătească, el arc drepțul a cere restituirea sumei plă- lite, dela donator, (Aubry et Rau, cd. 4-a, - VII $ 705. nota 14, p. 402; Dalloz. Rep. Sunppl. 'Dispositions entre vils, No. 475; Laurent. NIL. No. 394; Baudry et Colin, onations ct testaments, [. No. 1554). 
25. 'Donatarul particular adică acela căruia i se dărnesc unul sau mai multe obicete determinate unu este obligat să plătească decât datoriile ce i sau pus în 

sarcină prin actul de donaliune. (Demo- lombe, XX, No. 451: Dalloz. Rep. IDispo- sitions entre vifs, No. 1721; Suppl., Dis- positions entre vils. No, 472; Laurent. 
XII. No. 599), .. 
_2R,. Donaţiunca făcută cu sarcina de a 
se plăti datorii cari nu existau la cpoca 
donaţiunei sau cari nu crau arătate în 
actul de donaţiune. este nulă, deoarece 
donatorul şi-a rezervat dreptul de u mic- 
şoră sau a nimici cu totul efectele dona- 
țiunei. (Demolombe. XX, No. -459: Mour- 
lon. II. No. 705: Marecad€, Art. 945: Tro- 
plong, 'Donations_ et testaments. II. No. 
1212: Aubrv ct Rau, ed. 4-a, VII. $ 6099. 
p, 507: Dalloz. Rep. Disposilions entre 
vifs, No. 1370: Laurent, SII, No. 453. 439: 
Baudry ct Colin. Donations et testamenis, 
[. No. 1471: Planiol, cd. 6-a. [. No. -2009; 
Josserand, HI. No. 1561. 1362; Alexan- 
dresco. cd. 2-a, IV. partea I. p. 5: C. 
Hamangiu. I. Rosetti-Bălănescu si Al. Băi- 
coianu, III. No. 1172), . 
27. Donaliunea făcută sub condiţiunca 

(Dalloz, Rp., 

„<a donatarul să plătească dațoriile pre- 
zente şi viitoare ale donatorului, fără nici 
o dcierminare, este nulă şi donatarul nu 
poafe pretinde că donaţiunea este valabilă 
până la concurenţa datoriilor prezente ale 
donatorului. deoarece condiția ce indivizi- 
bilă. (Duranton. VIII. No. 481: Laurent, 
IL. No. 456; Baudry et Colin. Donations.. 
ct testamenis, ÎL. No. 1471: Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea I. p. 553, notă: C. Ila- 
manșiu. Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu,_II[, No. 1172). | 

8. Donaţiunea făcută sub condijiunea 
ca donaiarul să plătească, pe lângă dato- 
riile prevăzute în actul de donaţiune şi 
ioate datoriile pe care le-ar lăsă donato- 
rul la decesul său, este nulă, chiar dacă 
donatorul nu ar mai fi făcut vreo datorie 
nouă dela facerea donaţiunci. (Demo- 
lombs. AX, No. 440; Aubry ct Rau, ed. 
4-a. VII, $ 699. nota 10, p. 367; iDalloz, 
Rep... Suppl., Dispositions entre viis. No. 
550; Laurent, XIL, No. 435: Baudry ct Co- 
lin. Donations ct testaments. I, No. 1471: 
Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea-l, p. 
582; C. Hamansiu. I. Rosciti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, IL, No. 1172). 

9. Donaţiunea este deasemenea nulă 
dacă în actul de donaţiune s'a trecut sar- 
cina ca donatarul să plătească datoriile 
succesiunei sau legatele ce le-ar face do- 
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natorul după facerea donaţiunei. (Demo- 

lombe. XX, No. 439, 441, 443: 'Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vils. No. 1574: Baudry 
ct folin Donations et testament. Î, No. 

1471). 

20, Datoriile viitoare pot fi puse, prin 

actul de donaţiune, în sarcina donatarului, 

cu condiţiunea ca ele să fie determinate 

în act. astfel încât donatorul să se găsească 

în imposibilitate de a mări, în prejudiciul 

donatarului. aceste sarcine. (Dalloz, Rep. 

Dispositions entre vis. No. 1573. 1376; 
Planiol. ed. 6-a III, No. 2609; Alexan- 

dresco, ed. 2-u. 1V, partea IL, p. 395: C. 

ilamangiu. |. Rosetti-Bălănescu şi AL Băi- 

coianu. Il. No. 1172: Comp.: Huc, VI, No. 

„222: Josserand, II. No. 1361). 

24, Este valabilă donaţiunca în care sc 

pune în sarcina donatarului plata unor da- 

torii viitoare. chiar dacă cele nu uu fost 

determinate în act, dacă ele pot fi deter- 

minate independent de voinţa donațorului. 

(Daloz. Rep. Dispositions entre vis, No. 

1373, 1576). ” 
30, Astfel este valabilă donațiunea fa- 

cută cu sarcina ca donatarul să plătească 

cheltuclile de înmormântare ale donato- 

rului, deoarece determinarea lor nu atârnă 

de voința donatorului. (Demolombe, NĂ, 

No. 444: Mourlon, Il. No. 708: Massc et 

Verg& sur Zachariae, II, S 474, p. 207: 

Troplong, Donations et testaments, II, No. 

1021; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 099, 

nota 12, p. 368; 'Dalloz. Rep., Dispositions 

entre vis. No. 1576: Suppl.,_ Dispasitions 

entre vils. No. 351: Laurent, XII, No. 432: 

Huc, VI, No. 222; Josserand; LII, No. 1561: 

Alexandresco, ed. 3-a, IV, partea L, p. 384%). 

33, Donatorul “poate fi însărcinat, 

deasemenea. să plătească legatele ce le va 

face donatorul şi a căror muximitm este 

fixat în actul de donaţiune. (Demolombe. 

NN. No. 442: Troplong. Donations ct. tes- 

taments, IT, No. 1220: Dalloz. Rep. Dispo- 

sitions entre vifs. No. 1577; Alexandresco, 

cd. 2-a. IV, partea I, p. 38%). 
34, Deasemenea, donatarul poate fi 

însărcinat să plătească legate răsplătitoare 

servitorilor sau altor persoane. a căror 
cuantum urmează să se fixeze luându-se 

în consideraţie averea donatorului. (Dal- 

loz, Rep.. Dispositions ențre xifs, No. 1377: 

Comp.: Demolombe, XX. No. 445. Tro- 

plong, Donations cet estamenis, II. No. 
1215: Alexandresco, cd. 2-a. IV. partea |. 
p. 380). . , 

„85, Deasemenea, donaiorul poale să 
oblige pe donatar să plătească datoriile 
alimentare rudelor sale care ar fi în lipsă. 

_ deoarece această sarcină nu atârnă de 
voința donatorului. (Mourlon. II. No. 70$; 
Alexandresco. ed. 2-a. IV. partea |. p. 384). 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VII “Codul civil 

26. Art. 945 din codul civil Irancez 
dispune că datoriile viitoare trebuesc ară- 

tate în actul de donaţiune sau întrun stat 
care va fi anexat la actul de donajiune pe 
când art. $25. e. civ. rom. prevede că dato- 
riile viitoare trehuese să fie determinate 

numai prin actul de donaţiune. (Alexan- 

dresco, ed, 2-a. 1Y. partea |. p. 385, nota 2). 
37, Donaţiunca cu sarcina plăţii da- 

toriilor viitoare care au fost determinate 

în act, va fi valabilă numai pentru suma - 

ce va rămâne în urma deducerii dato- 

viilor viitoare cure uu fost puse în sarcina 

donatarului. chiar dacă în urma donato- 

rului nu ar.fi rămas nicio datorie. deoarece 

aceasta coste singura . interpretare care 

poate rezultă din punerea în concordanță 

a dispoziţiunilor art. 945 şi 946 ce. civ, În. 

(825 şi 824 e. civ. rom.). (Pothier, Donu: 

tions, |. No. 18; Demolombe, XX, No. 440: 
Mourlon. II, No. 708S: Demante et Colmet 
de Santerre, LV, No. S7 bis, I: Laurent. 
NII, No. 435; lluc, VI, No. 222; Baudry et 
Colin, Donations ct testamnents. |, No. 
1470: Alexandresco. ed. 2-a, LV. partea |, 
p. 335, 384: C. Ilamangiu. IL. Bosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, ÎI. Av. 1172). 
28, Darurile manuale, după o părere, 

pot fi constituite en toate sarcinele, condi- 
tiunile restricţiunile şi modalităţile pe 

care voeşte să le pue donatorul. în afară 

de acele cari sunt conirare irevocabilităţii 
donaţiunei.  (Demolombe, XA. Ao. 35; 

Dalloz. Rep., Suppl. 'Dispositions entre 
vifs, No. 430, 453, 454: Laurent, XII, Ao. 

290; Baudrv ct Colin, Donations ct testa- 
ments, |. No. 1157, 1484; Planiol, ed. b-a, 

II. No. 2542: Alexandresco ed. 2-a, ÎV, 

partea Î. p: 278: C. Ilamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu și Al. Băicoianu, IL, No. 1166). 

39, După altă părere. pactele uccesorii 

la darurile manuale, nu sunt permise şi 

sunt lovite de nulitate. (Dalloz, ep. 
Suppl., Dispositions centre vifs. No. 452). 

40. După a treia părere, pactele acce- 

sorii la darurile manuale. aduc nulitatea 

însăs donaţiunii. (Dalloz, Râp., Suppl., 

Dispositions entre vis, No. +52). 
4]. În părerea care admite vabilita- 

tea. pactelor accesorii la darurile manuale, 
existența acestor sarcini sau condițiuni va 

puteă fi stabilită prin ajutorul unui act 

sub semnătura privată obicinuită. (Dalloz, 
Rep... Suppl. 'Dispositions entre vifs, No. 

455). 
429. Darurile manuale care interesează . 

comunele, stabilimentele - de binefacere 
sau stabilimentele religioase, irebuese con- 
statate prin act autentic. când comportă 
sarcine sau o afectaţiune specială. (Dalloz, 
ED Suppl., Dispositions entre vils, No. 
22). 

„Art, 824. — Când donatorele şi-a rezervat dreptul de a dis- 

pune de un obiect cuprins în donaţiune, sau de o sumă determi- 

nată din bunurile 'dăruite, dacă moare fără să îi dispus de dân- 

“sele, un asemenea obiect sau asemenea sumă rămâne erezilor. 

donatorelui. (Civ. 480, 823, 826; Civ. Fr. 946). 
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Teazt. fr. Arte 944. — En cas que le donateur se xoit reserve ] disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe donne; si'l meurt sans en avoir dispos€, ledit effet ou ladite somme aux h6ritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipul 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 
Acţiune 16. Moarte 13—16, Bani 16, Mobile 8, 17, Cauţiune 19. | Aoştenitori 12, 13, 14, 16 Clauză ncuzitată Ș, ; Nu'la proprietate 17. Condiţiune potestativă 11. : Xulifate 2—8, 15 ar manual 15, Nulitate parțială a. Deces 13—16, | Xulitate relativă 2, Definiţie 9. i Nutitate totală 4, 5. Dobânzi 16. | Obiecte 8. 

| 
Donaţiune 1 urm. 
Donaţiuni deghizate 6, 
Fructe 15, Rezervă absolută 1. Imobile 8, 17, Rezervă de a dispune 4 Inaphcabilitaze 10, urm. Incetare din viaţă 13—16, Rezervă, eventuală 14. Inutilitate 14, Stipulaţie contrară 14, Irevocabilitate 1, 43, Testament 18. I-ucruri corporale 17, Uzufruct 17, 18, 19, Lucruri incorporale îș, | Vicsile pisesiunei 16, 

Rea credinţă 16, 
Revendicare 12, 

Doctrină, 

4. Art. 940 c. civ. fr, (524 c. civ,. rom.), constitue a treia avlicaţiune a principiului irevocabilității donaţiunilor.  (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea [. p. 3854, 383. 
nota 2: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănesceu 
si Al. Băicoianu, III, No. 1170). 

2, Nulitatea prevăzută. de art, 946 c. 
civ. fr. (824 e. civ. rom.), este numai re- 
lativă iar nu ubsolută, (Alexandresco. cd. 
2-a. IV, partea I, p. 385). 

3, ltezerva donatorului de a dispune de 
unul din obiectele cuprinse în donaţiune, anulează liberalitatea numai în privinţa obiectului rezervat care este considerat 
că nu este cuprins în donaţiune. (Dalloz. Râp.. Dispositions entre vifs, No. 1380; Laurent, XII, No. 440: Baudry et Colin, : Donationș ct testaments, |. No. 1473. 1474; 
Josserand. III, No. 
cd. 2-a, IV, partea |. p. 3S5, 3S6: C. IIa- 
manșiu. Î. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băico- 
ianu. LII. No. 4173). 

4, Dacă donatorul şi-a rezervat. dreptul 
de a dispune de toate lucrurile dăruite, 
donațiunea este nulă în intregimea ci. (Josserand, III, No. 1564: Alexandresco, 
ed. 2-a. IV, partea [, p, 585: C. Hamangiu, 
[, Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu. ÎN. No. 1173). 

5, Dacă donatorul şi-a rezervat dreptul 
de a dispune de ceeace va crede de cu- vință din obiectele dăruite, donaţiunea 
este nulă în intregime deoarece el ar pu- teă să nimicească întreaga donaţiune, dis- punând de toate obiectele dăruite. (Pot- hier, Donations, [, No. 13; Demolombe, XX, No. 465, 466: Marcadâ. Art. 946; Laurent, XII, No. 440; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I. p. 385). 

6, Dispoziţiunile art. 946 c. cir. fr, (824 
c. Civ. rom.). îşi găsesc aplicaţiunea şi la 
donaţiunile deghizate. (Laureat, XII, No. 
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1564; Alexandresco, * 
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a libert de 
sur les bieus 
appartiendra, 

ations â ce contraires, 

444: Josserand, LI[, No. 1563; Alexandresco, cd, 2-a, IV. partea I, p. 3$6. nota 2), 7. Clauza rezertei prevăzute de art. 910 c. civ. fr, (924 e. cir. TOm.), este aproape ncuzitată astăzi, (Planiol. ed. 6-a. II, No. 2610: C lamangiu, Î. Roseiti-Bă- lănescu şi AL, Băicoianu, III, No, 1173). 8. Prin tuvântul „obicete” (effets) în- trebuințut în art, 946 e. civ. În. (824 ce, civ, ron), se înțeles atât imobile cât şi lu- cruri mobile. (Dalloz, Ren. 'Dispositions entre _vifs, No, 704). 
9, Rezerva prevăzută de art. 9410 c. civ. fr. (S24 e. civ, rom.). are loc atunci când do- natorul şi-a păstrat libertatea prin ac- tul de donaţiune. de a dispune ulterior de toate sau o parte din lucrurile cari au făcut obiectul donaţiunei, (Dalloz, Râp.. Dispositions entre vifs. No. 704; Josserand. [. Na. 1563: Comp.: Alexandresco, ed. 2-0. IV. partea |. p. 385, 5s6: C. Ilaman- piu. Î. Rosetti-Bălinescu şi Al Băicoianu. II, No. 1173). 
10. Au poate fi rezervă şi prin urmare nu se aplică dispoziţiunile art. 946 e. civ. în. (824 e. civ. rom), când dispunătorul dărueşte numai o parte din bunurile sale, rezervându-şi dreptul de -a dispune de surplus. (Dalloz, Râp.. Dispositions entre vifs, No. 704). 
Î î. Dispoziţiunile art, 946 cec. civ. fr. (S24 ce. civ, Tom), îşi găsesc aplicațiunca numai atunci când donatorul î făcut o re- zervă absolută care are caracterul condi- țiunii potestative, iar nu 0 rezervă even- tuală subordonată unei condiţii a: căroi executare nu ar depinde de singura sa vo- inţă. (Demolombe, XA, No. 470; Demante et Colmet de Santerre, IV, No. s3 bis, 1; Maread6, Art. 946: Aubry et Rau, cd, 4-a, VIL. $ 69%, nota 9. p. 507; Dalloz. Râp., Dispositions entre vils, No. 1581; Suppl.. Dispositions entre vis, No. 354; Baudry ci Colin. Donations ct testaments, I, No. 1476: Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea [. p. 3S6. 37; Contra.: Troplong, Donations et testaments, III, No. 1225, 1226; Laurent, NIL, No, 44), 
12. Donatorul are dreptul să revendice obiectul pe care l-a rezervat prin actul de' donaţiune de a dispune de el, cu toate că art. 946 c. civ. în. (824 c. civ, rom,) nu acordă în mod expres, acest drept decât moștenitorilor donatorului. (Demolombe, XA, No. 475, +76; Demante, et Colmet de Santerre, IV, No. ss bis, I, Mourlon II, No. 709: Aubry ct Rau. ed. +a, VII, $ 699, p. 567: Baudry ct Colin. Donations ct tes-. taments, [, No. (435; Josserand, III. No. 1564: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 558). 

- 13. Potrivit dispoziţiunilor art. 946 c. civ. fr. (824 e. civ, rom.), dacă donatorul moare fără să fi dispus de bunurile re-
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zervate, aceste bunuri, aparțin moştenito- 

rilor săi. (Demolombe, XX, No. 405 urm.; 

Demante ct Colmet de: Santerre, IV, No. 
ss bis, I; Mourlon, II. No. 709; Mareade, 
Art, 946: Aubry ct Rau, ed. f-a, VII, $ 
699, p. 567; Dalloz, Rep., Dispositions entre 

vifs, No. 1580; Suppl.. 'Dispositions entre 
vifs, No. 354; Laurent, XII, No. +40, 1: 

Baudry ct Colin, Donations_ et testaments, 

1, No. 1474; Josserand, LII, No. 1564; Alc- 
xandreseco. cd. 2-a, LV, partea ÎI, p. 586. 

ss: C. Ilamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi 

AJ. Băicoianu, III, No. 1173). 

(4, Această soluţiune are loc chiar 

dacă în actul de donaţiune sat fi stipulat 

contrarul (dispoziție care există în art. 

946 e. civ. în. şi eliminată de legiuitorul 

nostru ca inutilă) deoarece sc opune prin- 

cipiul irevocabilităţii donaţiunilor.  (De- 

molombe, XX, No. 409; Marcad€, Art, 936; 
Laurent, XII, No. 441; Alexandresco, cd. 

da, IV. partea I, p. 356, nota 4). 
15, Fructele bunurilor rezervate până 

în momentul când donatorul uzcază de 
“ dreptul de a dispune de ele sau până la 

decesul donatorului, în cazul când acesta 
nu a uzat de dreptul său, aparţin dona- 
tarului pe toi timpul posesiunci sale. cu 
toate că donaţiunea este nulă in cccace 
priveşte obiectele rezervate, perceperea 
fructelor echivalând cu un dar manual, 
deoarece se face cu consimjământul dona- 

torului. (Demolombe._ XX, No. 477: De- 
mante et*Colmet de Santerre, 1V, No. SS 
bis I; Alexandresco. ed. 2-a. IV, partea 
1, p. 3$9). - - 

16. In cecace priveşte sumele de bani 
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rezervate, dacă  donatorul încetează din 

viață, fără să fi dispus de ele, donatarul 

nu datoreşte dobânzi către moştenitorii 

donatorului decât din ziua cererei făcută 

de către ei în contra lui, afară de cazul 

când se constată că donatarul cunoaşteă 

viciile titlului său şi posedă “deci de 

rea credință. (Demolombe, AX, Ao. 1; 

Comp.: Demante et Colmet de Santerre, 

IV, No. ss bis [; Alexandresco, ed. 2-a, 

LV, partea [. p. 359), 
17. Art. 910 şi 950 din codul civil [ran- 

cez au fost climinate de legiuitorul ro- 

mân, totuşi şi în dreptul civil român, sc 

poate dărui nu numai plina proprietate, 

ci şi nuda proprietate singură sau numai 

uzufructul deoarece toate bunurile, fie 

corporale, lic incorporale, inişcătoare sau 

nemişcăloare, care sunt în comerț pot 

face  obicctul unei donaţiuni. (Alexan- 

dresco, ed. 2-a, 1Y. partea |. p. 39S urm-: 

C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al 

Băicoianu. III, No. 1174; Comp.: Josscrand, 

III. No. 1566), 
18. Donatorul nu poate da şi rezervă 

dreptul de a dispune prin testament de 

uzulructul bunurilor dăruite. (Laurent, 

XII, No. 445; Alexandresco. ed. 2-a, LV 

partea I, p. 398, nota 2), 

19. Uzulructul pe care şi l-a păstrat 

donătorul este supus regulelor generale 

dela uzulruct. însă donatorul este scutit 

de a da cauțiune. (Laurent, ALL. No. 447; 

Planiol, III, No. 2614; Josscrand. III, No. 

1566; Alexandresco. cd, 2-a. ÎY, parica I, 

p. 399; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 

și AL Băicoianu. III, No. 1174). 

Art. 825. — Donatorele poate stipulă întoarcerea bunurilor dă- 

ruite, atât în cazul când donatariul ar muri înaintea lui, cât Şi în: 

cazul când donatariul şi descendenții săi ar muri înaintea sa. 

Aceste stipulațiuni însă nu se pot face, decât în favoarea dona- 

torelui. (Civ. 316, 769, 803, 829, 830, 836, 969, 1012, 1019 urm., 1770; 

Civ. Fr. 951). | 

Text. fr. Art. 951. — Le donateur pourra, stipuler le droit de retour des 

objets donn&s, soit pour le cas du predâets du donataire seul, soit pour le cas du 

predecăs du donataire et de ses descendants. 

Ce droit ne pourra âtre stipul6 qu'au profit du donateur seul. 
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Doctrină, 

“1. Dreptul de reîntoarcere convenţi- 
onală poate fi stipulat în trei cazuri, cu 
toate că art. 951 ce, civ. fr. (825 c. civ. 
rSm.), pare să prevadă numai două ca- 
zuri. Astfel donatorul poate stipula drep- 
tul de reintoarcere în următaorele trei ca- 
zuri; 1) Când donatarul încetează din 
viaţă înaintea donatorului, fără descen- 
denți: 2) Când încetează din viaţă îna- 
intea  donatorului lăsând descendenţi: 
5) Când atât donatarul cât şi descendenții 
săi încetează din viață înaintea donato- 
rului. (Demolombe. XX, No. 497; Aubry 
et Rau. ed. 4-a, VII, $ 700, p. 570; Dalloz. 
Rep.. Disnositions entre vils, No. 1759: 
Suppl., Dispositions entre vis, No. 42; 
Baudry et Colin, Donations ct testaments. 
I, No. 1496 urm.: Planiol, cd 6-a, III. No. 
2620; Josserand, III. No. 157i: Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea [, p- 
405: C. Hamangiu. ]. Rosetii-Bălănescu. 
şi Al. Băicoianu. III. No. 1177). 

2, Părţile contractante pot stipulă şi | 
alte ipoteze afară de cele prevăzute de art. 
951 c. civ. fr. (825 ce. civ. rom.). deoarece 
contractul de donaţiune poate îi supus ori- 
cărei condițiuni dacă nu c contrar ordinei 
publice şi bunurilor moravuri. (Demo-. 
lombe, XX. No. 497, 506; Laurent. XII. 
No. 450: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
L. p. 405, nota 2). , , 

2, Rcintoarcerea convenţională consti- 
tuind o  condiţiune rezolutorie, cazuală, 
nu aduce nici o derogare dela principiile 
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donaţiunilor. (Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 1746; Laurent. XII, No. 
449: Huc, VI, No. 228: Comp.: Alexan- 
dresco, cd. 2-a, IV, partea |, p. 401: C. Ilamangiu, L. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1176; Contra: Demolombe. 
XX. No, 501; Aubry ct Rau, ed. -a. VII, $ 700, nota +4, p, 369; Baudry et Colin, Do- 
nations ct tesiaments, ÎL. No. 1494; Jos- 
serand, III. No. 1367). - 

da Peniru ca reîntoarcerea convenţi- 
onală să-şi săsească „aplicațiunca trebu- 
ește ca să existe în actul de donaţiune o 
clauză expresă, căci acest drept nu poate: 
[i tacit şi nu poate fi niciodată presupus. 
(Demolombe, XX. No. 512; Masse et Verg& sur Zachariae, III, $ 473. p. 205; Aubry ct 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 700. nota 4. p. 369; Mareade, Art. 951; Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 1749; Suppl., Dispo- 
sitions_entre vifs, No. 4$0; Laurent. NII, 
No. 457; Iluc, VI, No. 229; Baudry ct Colin, 
Donations et testaments, ]. No.- 1494: Pla- 
niol, ed. 6-a, III... No. 2617; Josserand, III, 
No. 1569; Alexandresco, ed. 2-a. IV, par- 
tea ], p. 404: C. Hamangiu. |. Rosetti-Bă- 
lăncscu şi Al. Băicoianu, III, No. 1177). 

5, Dreptul de reîntoarcere poaie fi sti- 
pulat sau în actul de donaliune sau 
printr'un act separat. (Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vils. No. 1756). 

G. In cecace priveşte contractele de că-. 
sătorie, dreptul de reintoarcere irebueşte: 
stipulat în însăşi contractul de căsătorie: 
sau în anexele lui. (Dalloz, Rcp.. Disposi-. 
tions entre vifs, No. 1570), 
"Za Când clauza de reîntoarcere se în- 

deplineşte, donațiunea este revocată şi bu- 
nurile, dăruite sc reintore la donator prin: 
indeplinirea condiţiunei rezoluiorii; revo- 
carca are loc în acest caz prin convenți- 
unea părților căci este permis a se siipu- 
la într'o donajiune o condiţiune rezolu- 
torie sau suspensivă. (Laurent, XII. No. 
449: Muc. VI, No. 258; Baudry ct Colin,. 
Donations ei testaments, |, No. 1493; Pla- 
niol, III. No. 2627; Josserand, III, No. 1367: 
Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea I. p. 401, 
402, 410 urm.:' C. Hamangiu. L. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu. III. No. F176. 
LA78). 

8. Pentru stipularea reintoarcerei con- 
venționale nu cste nevoie să se întrebu- 
inteze termenii sucramentali, însă din ter- 
menii actuali să rezulte în mod ncindoios, 
intenţia părţilor că au stipulat dreptul de 
reîntoarcere pentru ca terții să nu fie 
păgubiți. (Demolombe, XX, No. 515 pis: 
Mass€ et Verg& sur Zachariae, II. $ 475. 
p. 205; Aubry ct Rau, ed. -a, VII, $ 700, 
nota 7. p. 520: Marcad6, Art. 951; Laurent, 
UI, No. 457, 45$; lluc, VI, No. 220; Ba- 

udry ct Colin, Donations ct testaments, |. 
No. 1495: Planiol, ed. Ga. III, No. 2617; 
Josserand, III. No. 1369; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea 1, p. 404%; Comp.: C. Ha... 
mangiu. |. Rosetti-Bălănescu și Al. Băico- 
iunu, IL. No. 1177). . 

9. Interzicerea de a înstrăină lucrurile 
dăruite în timpul vieţii donatorului nu 

— 53 — 
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constitue prin ca însăși o clauză de rein- 
toarcere convenţională.  (Dalloz. Rep. 
Suppl., Dispositions entre vils, No. 48; 
Laurent, XII. No. 4603: liuc, VI. No. 2%; 
Comp.: Josserand, III, No. 1569). 

10. Deasemenea nu constitue prin cl 
însuși o reîntoarcere convenţională, par- 
tajul de ascendent făcut sub formă de do- 
naţiune. (Demolombe. XĂ. No. 513; Aubry 
et Rau, cd. 4-a, VII. $ 700, nota 6. p. 379). 

| i. In cazul când donatorul u stipulat 
în actul de donajiune dreptul de rcîn- 
toarcere, fără să arate cazurile în care 
urmează $ă se aplice ucest drept. după o 
părere, clauza de reîntoarcere îşi va pro- 
duce efectul îndată ce reîntoarcerea va fi 
posibilă, adică la decesul donatarului, de- 
oarece acest drept are un caracter restric- 
tiv. (Demolombe, XX. No. 500; Dalloz, 
hp. Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
+84: Laurent, XII, No. 452; Baudry et Co- 
lin. Donations et testaments, Î, No. 1497; 
Josserand, III, No. 1371; Alexandresco. ed. 
2-a, IV, partea. Î. p. 406: C. Iamangiu. |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu. Îl. No. 
1177). : 

(2, După altă părere, în -acest cuz, 
clauza de reîntoarcere nu-şi va produce 
efect decât la decesul donatarului şi a des- 
cendenţilor sii, deoarece este prezumpţia 
că donatorul a voit să facă liberalitate atât 
donatarului cât şi descendenților săi. (Dal- 
loz, Rep.. 'Dispositions centre vils, No. 1707; 
Suppl., 'Dispositions entre vifs, No. 434) 

12. Când dreptul de  rcîntoarcere a 
fost stipulat peniru cazul când donatarul 
„ar muri înaintea donatorului, fără să fi 
lăsat copii. dacă donatarul moare lăsând 
copii, după părerea dominantă, dreptul 
-de reîntoarcere se stinge, chiar dacă a- 
ceşti copii ar _ înceta 
-donatorului. (Duranton, VIII. No. _ 41; 
Demolombe, XX. No. 501; Michaux, Dona- 
tions, No. 970; Marcadâ, Art. 951; 'Tro- 
“plong. Donations cet testaments, II, No. 
1975; Mass et Verg& sur Zachariac, III. 
$ 475, p. 209; Aubry et Rau, cd. ta. VII, 
$ 700. nota 9, p. 370: Dalloz. Rep. Dispo- 
sitions entre vifs, No. 1764, 1765: Suppl.. 
Dispositions entre _vifs, No. 455: Laurent, 
NIL. No. 453: Baudry et Colin. Donations, 
et testaments, |. No. 1499; Planiol. ed. 6-a. 
IE, No. 2620: Alexandresco, ed. 2-a, IV. 
partea I, p. 400). 

(4. In această părere, această soluţiune 
are loc chiar dacă copiii donatarului ar 
renunță la cuecesiunea acestuia. (Demo- 
lombe. XX, No. 502; Aubry ct Rau, ed. 
4-a, VII, $ 700, nota 10, p. 371: Dalloz. 
Rep. Dispositions entre. vifs, No. 1764: 
Alexandresco. ed. 2-a, 
406; Contra.: Demante et Colmet de San- 
terre, IV, No. 93 bis. II: Comp: Massâ et 
Verg€ sur Zachariac, III, $ 475, p. 209). 

15. După altă părere, în acest caz, 
dreptul de reîntoarcere poate fi executat 
dacă şi copii donatarului încetează din 
viață înaintea donatorului. (Vazeile, Suc- 

- cessions, II, No. 6: iDalloz. Nâp., Disposi- 
tions entre vifs. No. 1765). 

* 
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" Băicoianu, Il, No. 1i7z; Comp.: 

din viaţă înaintea - 

Codul civil 

16, In cuzul când sa stipulat în actul 
de donnţiune dreptul de reintoarcere pen- 
tru cazul de predeces numai a donatarului 
singur, acest drept va putcă fi exercitat 
dacă donatarul încetează din viaţă în- 
aintea donatorului, chiar dacă ar fi lăsat 
copii. (Demolombe, AXĂ, No. 495, 499; 
Mourlon. II, No. Zi+: Marcade, Art. 951: 
Mass et Vergc sur Zachariae, Îl. $ 475, 
p. 209; Aubry et Rau. cd. s-a, VII, S 200, 
p. 370; Laurent, XII, No. 454, 452; Baudry 
ct Colin. Donations et testaments, I, No. 
1496. 1497: Planiol, cd. 6-a, II, No. 2020; 
Alexandresco, cd. 2-a, LV, partea Î, p. 405; 
C. Hamangiu.: |. Rosetii-Bălănescu şi Al. 

Grenier. 
Donations et testaments, 1, No. 32; Dalloz. 
Râp.. Dispositions centre vifs No, 1759). 

17. Faptul că donatorul a stipulat drep- 
tul de reîntoarcere pentru cazul când do- 
natarul ar încetă din viaţă înaintea sa. 
fără a face menţiune despre descendenţii 
donatarului, se interpretează că intenţia 
donatorului a fost să poată exercita drep- 
tul de reintoarcere în caz de predeces ul 
donatarului, chiar dacă acesta ar fi lăsat 
descendenţi. (Demolombe. XX. No. 499; 
Aubry ct Rau. ed. -a, VII, $ 700, nota 8, 
p. 370; Dalloz, Râp., Suppl.. Dispositions 
entre vifs. No. 485: Laurent. XII, No. 451; 
ilue. VI, No. 230: Baudry et Colin, Dona- 
tions ct testamenis, I. No. 1497: Planiol, 
ed. 6-a, III, No. 2620; Comp.: Alexandresco, 
cd. 2-a, IV. partea I, p. 405; C. Iamangiu, 
|. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. IIL. 

No. tt77). 
18. Interpretarea sensului clauzei de 

reîntoarcere se va face după intențiunca 
probabilă a părților contractante iar în 
caz de îndoială se va interpretă în contra 
donatorului pentru a nu se aduce preju- 
dicii terţilor. (Duranton. VIII. No. 491; 
Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea IÎ. p. 407: 
Comp.: C. Ilamangiu. |. Rosetti Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III. No. 1177). 

(9. In cazul când sa stipulat dreptul 
de reîntoarcere pentru cazul când ar pre- 

* decedă donatarul şi descendenţii săi, acest 
drept nu se poate exercită cât timp există 
+reun descendent din orice grad ar fi el. 
(Demolombe, XX, No. 503; Mourlon, Il, No. 
214; Demante ct Colmet de Santerre, IV, 
No. 93 bis, IV: Aubry ct Rau, cd. 4-a. VII, 
$ 700, p. 370; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 1761: Suppl., Dispositions : 
entire vifs, No. 4S$6: Laurent, XII, No. 454; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
I, No. 149$; Josserand. III, No. 1371; Ale- 
xandresco, cd. 2-a, 1V, partea Î. p. 405, 

406; C. Hamangiu, I. Rosctti-Bălănescu şi 

IV, partea |. p. | AL Băicoianu, III, No. 1172). 

20. În cazul când sa stipulat dreptul 
de reîntoarcere pentru cazul când ar pre- 
decedă donatarul şi descendenţi săi şi do- 
natorul moare iar averea sa se _ împarie 
între copii săi, dacă încetează din viaţă 
unul dintre copii, fără copii, partea aces- 
tuia nu_va reveni donatorului. - (Demo- 
lombe. XX, No. 503; Demante ct Colmet 

„de Santerre, TV, No. 95 bis IV). - 

 



  

  

Codul civil 

21, Lbsenja declarată a donatarului 
sau, după cazuri, a descendenților săi, dă 
dreptul donatorului a-şi exercită în mod 
provizoriu, dreptul de rcintoarcere. (De- 
molombe, IL. No. Zi: XX, No. 517: Beudant, L'ctat et la capacite des personnes |, No. 
158; Mareadă, Art. 123, No. î; Aubrv et Rau, ed. 5-a, [, $ 152, p. 920; Dalloz, Rep., 
Absence. No. 238; Alexandresco. ed. 2-a, 
IV. partea |, p. 402). 
29. Absența declarată a donatorului 

înaintea donatarului, sau. după cazuri, a 
descendenților săi, stinge în mod provi- 
zoriu. dreptul de  reintoarcere. (Demo- 
lombe, IL, No. Zi: XX. No. 517; Alexan= 
dresco. ed. 2-a, IV, partea I, p. 404). 
23. Decesul donatorului întâmplat în- " ainte de decesul donatarului sau descen- 

denților săi, stinge dreptul de reîntoarcere. 
(Demolombe, XX, No. 51; Alexandreseo, 
cd. 2-a, IV, partea |, p. 404), ” 
24, Dacă în actul de donaţiune s'a pre- văzut clauza de reîntoarcere în caz de 

predeces, al donatarului fără copii sau în 
caz de predeces al donatarului şi copiilor 
săi, prin cuvântul: „copii” întrebuințat 
aci trebuvsc să se înțeleagă toţi descen- 
denţii legitimi ai donatarului de orice grad 
şi de orice sex. (Coin-IDelisle, Art. 931, No. 1U: Demolombe. XX, No, 505; Marcade. 
Art. 951; 'Dalloz, Rep., Dispositions entre vils, No. 1761: l.aurent. XII, No, 455: Pla- 
niol, cd. 6-a. III, No. 2620: Josserand. III. No. 1571: Alexandresco. ed, 2-a, IV, partea . |. p. 407 urm.: C, Hamangiu. |. Nosetti- Bălănescu şi Al Băicoianu, III. No. 1177), 5. Dacă însă din oarecare împrejurări particulare va rezultă că intenţia donuto- rului a fost ca să dea cuvântului „copii” un sens mai restrâns, se va interpretă astfel intenția sa. (Demolombe. XX, No. 505: Marcadc, Art. 954; Dalloz, Rep. Dis- positions entre vifs. No. 1261; Laurent, MII, No. 455; Planiol, III, No. 2620; Ale- xandresco, cd. 2-a, IV, partea I. p. 409). „26, 'Donatorul poate exlude dela bene. ficiul liberalităţii. o parte dintre copiii do- natarului cum ar fi pe copiii masculini sau 

ai, 

femenini ete. (Demolombe, XX, No. 506; Dulloz. Rep... Dispositions entre vifs, No. - j 
27. Lribunalele vor aprecia în mod su- 

veran dacă în cazul unci donaţiuni făcute prin contract de căsătorie unui viitor soț care se recăsătorește şi în lipsa de stipu- 
laţiune expresă, clauza de rcintoarcere - 
nrofită donatorului în caz de predeces al donatarului şi a copiilor săi din prima că- 
sătorie, chiar dacă au rămas copii din a 
doua căsătorie, (Laurent, XII. No. 45.4; Baudry ct Colin. Donations et testaments, 
I. No. 1502: Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. partea 1, p. 408. notă). 

| 8. In această împrejurare, în caz de indoială, se va interpretă că expresiuneca „de copii” priveşte şi pe copii cşiţi din 
cca de a doua căsătorie a donatarului. 
(Demolombe, XX. No. 454; Contra: Lau- rent._ XII, No. 454). - 

, 29. Prin expresiunea ..copii” trehucse 
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deasemenea ințeleşi şi: copiii legitimaţi: 
prin căsătoria subsequentă a donatarului. 
(Demolombe, NX, No.. 505: Aubrw ct Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 700, p. 371; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre viis, No. 1701: Laurent, ALI, No, 436: Iluc, VI, No, 250; Baudry ct 
Colin, Donations et testaments, 1, “No. 
1500: Planiol. ed. 6-a, III, No. 2020; Jos- 
serand. III, ANo. 1574; Alexandresco, cd. 
2-a. IV. partea |. p. 407, noia 2: C. Ila- 
manşiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băico- 
ianu. III. No. 11477). 
80. 'Dacă existența unui copil natural: 

sau a unui copil adoptiv al donatarului, 
aduce sau nu o picdecă la exercitarea drep- 
tului de reintoarcere din partea donato- 
rului, formează mai mult o chestiune de: 
fapt. de interpretare a termenilor actului 
și voinței părților, decât o chestiune de 
drept, (Duranton, VIII, No. 459; Demo- 
lombe, XX, No. 509 urm.; Mourlon, LI, No.. 
714%; Marcade,, Art. 91: Troplong, Dona- 
tions et testaments. II. No. 1275, 1274; 
Demante_ et Colmet de Santerre, IV. No. 
93 bis. V: Aubry et Rau, ed. 4-a. VII, Ş 
700, nota 11, p. 571; Laurent, XII, No. 456: 
Baudry și Colin. Donations et testaments, 
I, No. 1501: Planiol, ed. 6-a, [IL No. 2690: 
Josserand, II, No. 1371; Alexandresco, ed. 
2-a, LV partea 1. p. 407, nota 2; Comp.: 
Matei Cantacuzino. p. 391; Iaman- 
iu, |. Roseiti-Bălănescu şi Al, Băicoianu. 
III. No, 1172). 
31. În cazul când copilul natural a: 

fost recunoscut posterior donaţiunii sau 
dacă. donatorul nu cunoşteă recunoaş- 
terea copilului natural „în momentul 
donațiunci, cl va avcă: dreptul să 
exercite dreptul de reîntoarcere cu toată: 
existența acestui copil. (Demolombe, XX,. 
No. 510; Demante ct Colmet de Santerre; 
IV. No. 93: bis V: Aubry ct Rau. ed. +a, 
VII, $ 700, nota 12, 15. p. 371: Dalloz, Rep. 
'Dispositions entre vifs, No. 1702: Iluc, VI, 
No. 250: Baudry ct Colin, Donations et 
testaments, ÎI, No. 1501; Josserand, III, No. 
1371). " 
82, În cazul când donatorul, în mo- 

mentul facerci donaţiunci. ştia că există 
un copil natural recunoscut, cl nu mai 
poale exercită dreptul de  rcîntoarecre 
dacă după decesul donatarului acest co- 
pil supraveţueşie. (Demolombe. XX, No. 
510: Aubry_ ct Rau. ed. 4-a. VII. $ 700, 
nota 15, p. 371; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No: 1762: Iluc, VI, No. 230: 
Baudry ct Colin. Dohationş ct testaments, 
I. No, 1501; Contra: Laurent, XII. No. 
+56: Comp.: Josserand, II. No. 1571). 
33, Donatorul poate să stipuleze în 

nod expres, în actul de donaţiune, pentru 
copiii naturali dreptul de a beneficiă de 
liberalitate în caz de predeces al părin- 
telui natural. Această clauză nu poate fi 
stipulată decât în profitul copiilor natu- 
rali cari existau la epoca donaţiunei, ca 
nu poate fi stipulată în profitul copiilor 
naturali ce se vor naşte. deoarece clauza.: 
in acest caz, se consideră ca nescrisă sau 
aduce nulitatea donaţiunei find contrară 

- 

Art, 825.



Art. 825 

bunelor moravuri. (Duranton, VII. Ao. 
458: Coin-Deliste. Art. 931. No. 14; Demo- 

lombe, XX. No. 5ii: Dalloz, Rep. Dispo- 

sitions entre vifs. No. 1762: Laurent, XĂ. 
No. 456: Alexandresco. ed. 2-a. IV, partea 
1, p. 408. nota; Comp.: Matei Cantacuzino. 

p. 394; C. Hamansiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, IMI, No. 1177). 

24, Existenţa: unui copil adoptiv al. 
donatarului nu ajunge. în caz de predeces 
al donatarului. fără copii legitimi, pentru 
a impiedecă executarea dreptului, de 
reîntoarcere dacă donatorul. la facerea 
donaţiunei nu cunoştea adopțiunca. (De- 
molombe. XX. No. 509; Demante et Col- 
met de Santerre. IV, No. 95 bis, V; Aubrv 
et Rau, ed. 4-a. VII $ 700, notele 11. 12, 15, 
p. 371: Iuc, VI. No. 250: Baudry et Colin. 
Donations ct iestaments, L. No. 1501). 
35, In cazul când donaturul. în mo- 

mentul facerei donaţiunei, stiă că există 
un copil adoptiv. el nu mai poate exercită 
dreptul de. reîntoarcere. dacă după dece- 
sul donatarului acest copil supravicţueşte. 
(Demolombe. AX. No. 509; 'Demante cei 
Colmet e Santerre, IV, No. 95 bis, V; 
Aubry ct Rau, cd. ta. VII. S 700, p. 3al, 
Huc, VI, No. 250: Baudry cet Colin. Dona- 
tions cet testaments. I. No. 1501; Contra: 
Laurent. XII, No. 156). 
3R. Donatorul poate renunța la drep- 

tul de reîntoarcere, chiar înainte de des- 
chiderea acestui drept. (Demolombe. XĂ. 
No. 518; Aubry et Rau. cd. 4-a. VII, $ 
700. notele 16, 17. p. 373; Laurent, XII. 
No. 466: Baudrv cet Colin; Donations_ci 
testaments. IL, No. 1534: Josserand. II. No. 
1576: Alexandresco.. ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 405). | : 

237, Renunţarea donatorului la dreptul 
de, reîntoarcere poate fi expresă sau îa- 
cită. (Demolombe. XX. No. 518: Aubry ct 
Rau. ed. 4-a, VII, $ 700, p. 375: Laurent, 
XI. No. 466: Baudry cet Colin. Donations 
et testamenis, I. No. 1554: Alexandresco, 
ed. 2-a. 1V, partea. I. p. 405). 
38, Dacă donatarul vinde bunul dă- 

ruit. participarea donatorului la această 
vânzare constitue o renunțare a sa la 

dreptul de reîntoarcere atât în interesul 
cumpărătorului cât şi în interesul donalta- 
rului. (Demolombe. XX. No. 519: Aubr 
et Rau, ed. 4-a. VII. $ 700, p. 373: Laurent, 
XII. No. 466; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, I. No. 1534; Alexandresco, 
ed. 2-a, 1V, partea I, p. 405). , 
3Q. Dacă donatarul ipotechează imobi- 

lu] dăruit, participarea donatorului la act. 
constitue o renunțare a sa la dreptul de 
reîntoarcere însă numai în favoarea cre- 

ditorului ipotecar. (Demolombe, XX. No. 
519: Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 700. p. 

373: Baudry ct Colin, Donations et testa- 
ments,-I, No. 1534: Alexandresco. ed. 2-a. 
IV. partea LI, p. 104, nota). 
40. Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran dacă donatorul a renunţat sau nu: 
la dreptul de reîntoarcere. (Alexandresco. 
ed, 2-a. IV, partea LI, p. 405). 
4. Donatorul nu poate stipulă în con- 
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tractul de donaţiune dreptul de reintoar- - 
cere în favoarea unui icrţ. (Demolombe, 
NVIII, No. 110; Demante ct Colmet de 
Santerre, IN. No. 10 bis, IX; Aubry ct 
Rau, cd. 4-a, VII, $ 700, nota 2, p, 5609: 
Dalloz. Rep. Substitutions, No. 202; Lau- 
rent, XII. No. 449; XIV, No. 469; Iuc, VI, 
No. 251; Baudry et Colin, Donations cet tes- 
tamments, ], No. 1505; Planiol. III, No. 2619; 
Colin et Capitant. IL. p. 791; Josserand, 
III. No. 1372: Alexandresco. ed. 2-a, IV, 
partea I, p. +09; C. Ilamangiu. |. Rosetti- 
Băliinescu şi A]. Băicoianu. III, No. 1176). 

459. Stipulaţia dreptului de reîntoar- 
cere în profitul unui terț, după o părere, 
viciază donațiunea în virtutea dispoziţi- 
unilor art. 869 e. civ. fr. (S05 c. civ, rom), 
deoarece constitue o substituțiune oprită 
de lege. (Demolombe. XVIII, No. 110: 
Demantie et Colmet de Santerre. III, No. 
10 bis. IX: Aubrv et Rau. cd. t-a VII, $ 
700, p. 369: Dalloz, Nâp.. Substitution. 
No, 202; Josserand. Il. No. 1572; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV, partea Î. p. 409). 
43, După altă părere, stipulaţia drep- 

tului de reîntoarcere în profitul unui terţ 
este valabilă şi nu poate constitui o sub- 
stituțiune oprită de lege deoarece donato- 
rul dispune că dacă donatarul predece- 
dează fără copii, donaiiunea va fi rezol- 
vită şi considerată ca și când nu ar fi 
avut loc; deci în acest caz este o simplă 
donațiune în profitul primului  donatar 
sub conditiunea rezolutorie şi în profitul 
celui de al doilea donatar sub condiţiune 
suspensivă. (Laurent. XIV. No. 469). 
44. După a treia părere, stipulaţia 

dreptului de reîntoarcere în profitul unui 
terț constitue o condițiune ilicită care în 
virtuica dispozitiunilor art. 900 c. civ. fr. 
irehueste” considerată ca nescrisă. (Baudry 
ct Colin, Donations ct testaments. Î. No. 
1509). 
45, După a patra părere, dispoziţiunile 

art. 900 ce. civ. în. îşi vor găsi aplicaţiunea 
numai în cazul când donatorul a stipulat 
dreptul de reîntoarcere în mod cumulativ 
atât în profitul donatarului cât şi în pro- 
fitul terțului. (Aubrv ct Rau. ed. t-a. VII. 
$ 700. nota 2. p. 569: [Huc, VI, No. 231: 
Planiol. III. No. 2619: Comp.: Colin ct 
Cavitant, III, p. 791: C. Hamangiu. IL. Ro- 
sciti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. III. No. 
1176). 

46. Potrivit  dispoziţiunilor art. 951 
al. 2 e. civ. fr. ($25 al, 2 civ, rom.), dona- 
torul nu poate stipulă dreptul de reîn- 
toarcere în profitul mostenitorilor săi. ci 
numai în profitul său. (Demolombe. XVIII. 
No, î11: Demante ct Colmet de Santerre, 
III. No. 10 bis. IX; Aubry ct Rau, cd. t-a, 
VII. $ 700. nota 5, p. 569: Dalloz. Rep, 
Substitution, No. 203; Laurent. XIV, No. 
472: Baudryv ct Colin, Donations ct testa- 
ments, Î. No. 1507;  Josserand, III, No. 
1572: Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea |. 
p. 409). 
47. Caracterul stipulaţiunei dreptului 

de reîntoarcere în profitul numai al moş- 
tenitorilor donatorului, după o părere, 

” — 56 — 
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este acel al unei substituțiuni oprită de 
lege, care aduce nulitatea donaţiunei. (De- 
molombe, XVIII, No. 111; Aubry et lau, 
ed. 4-a, VII. $ 700, nota 5. p. 369; Dalloz, 
Rep... Substitution No. 203; Suppl., Sub- 
stitution, No. 457; Iluc, VI. No. 2314; Pla- 
niol, cd. 6-a, IL, No. 2619: Josserand. IL. 
No. 1572; Alexandresco, ed. 2-a, IV. par- 
tea I. p. 409). , , 
48. După altă părere, stipulaţiunea 

dreptului de reîntoarcere în profitul nu- 
mai al moștenitorilor donatorului, trebu- 
cşte considerată ca nescrisă însă dona- 
țiuneu rămâne valabilă., (Demante ct Col- 
met de Santerre, III, No. 10 bis, IX; IV. 
No. 95 bis. 1; Laurent, XIV, No. 472; Bau- 

- dry et Colin, Donations ct testaments, |, 
No. 1507; Comp.: Alexandreseo. ed. 2-a, 
IV, partea |, p. 409). 
49, Art. 951 al. 2 e. cir. în. (S2d al, 2, 

c. civ. ronL.), se opune ca donatorul să sii- 
puleze dreptul de reîntoarcere în profitul 
său şi în profitul moştenitorilor săi de- 
oarcec scopul legiuitorului a fost să limi- 
teze durata  incertitudinei: rezultată din 
exercitarea dreptului de reîntoarcere. 
(Demolombe, XVIII, No. 112; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 700, p. 569; Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vifs. No. 1771: Suppl.. Dispositions entre vis, No. 487; Laurent, XLV, No. 470; iluc, Vi, No. 231; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
I, No. 1504, 1503, 1506; Josserand, IL, 
No. 15%2). 

, 50. Donuaţiunea cu clauza dreptului de reintourcere stipulată în favoarea donato- rului şi a moşienitorilor săi este valabilă in ceeace priveşte dreptul de reîntoarcere stipulat în profitul donatorului, fiind nulă numai stipulaţia dreptului de rcintoarcere în. profitul moștenitorilor donatorului. 
(Demolombe, XVIII, No. 112; Aubry ct Rau, cd. s-a, VII, $ 700, p. 309; Dalloz, Rep. Suppl., Dispositions enire vis, No. 4s7; Laurent, XLV, No. 470; Huc, YI, No. 231; Baudry ct Colin, Donations et testaments, I, No. 1505; Josserand, III, No. 1572). - 51, Stipulaţiunea dreptului de rcintoar- cere în profitul donatorului şi a moşteni- torilor săi nu constitue o 
oprită de art. 5% ce, “civ. Îr. (803 e. civ. TOom.), care să aducă anularea întregei dispozițiuni. (Laurent, ALY, Ao. 470; Bau- dry et Colin, Donations et testaments, ], No. 1504, 1505). 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE: VI 

„TOMâN, așă 

„ed. 2-a, IV, partea 

Substituţiune” 

52. Dreptul de reintoarcere se des-, chide prin decesul donatarului singur sati a donatarului şi descendenților săi întâm- plat înaintea decesului donatorului. In- toarcere bunurilor dăruite după o părere se face de drept deoarece este efectul con- dițiunei rezolutorie CXxPpresă şi donatorul se va adresa justițici numai pentru a re- vendică aceste bunuri, iar nu a cere re- întoarcerea lor care a avut loc de drept ela decesul donatarului singur, sau u donatarului şi a descendenților săi. (Dal- oz, Rep., :'Dispositions .entre viis, No. 1781; Laurent, XII, No. 4604, 465; Baudrv ct Co- din, Donations iestaments,, IL, No. 154; 

Art. 825 

Planiol, IL. No. 2622; Josserand, II, No. 1575: Alexundresco, ed. 2-a, IV, nartca 1. p. 402, 405: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- nescu şi Al. Băicoianu, II[, No. 1176, 1178). 53, După altă părere. revocarea dona- liunci peniru cauza de reintoareere con- vențională, trebueşte să fie cerută în jus- tiție ca şi revocarea pentru ncexecutarea şi neindeplinirea oricărei condiţii rezolu- torii. (Toullier, V, 292). 
54, Actiunea în revendicare a do- natorului se prescrie prin  uzucapiunea de trei “zeci ani. (Duranton. VIII, No. 493, 496: Aubry cet hau, VII, S$ 700, p. 575: Laurent: XII. No. 165;  Josse- rand, II. No. 1376; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea 1, p. 40: C. Hamangiu, L. Ro- setti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, III. No. 

1178). 
. 

55, lerţii achizitori vor puteă opune: prescripțiu drentului de reîntoarcere, care, 
după e părere, va începe a curge din mo- 
mentul intrării lor în posesiune iar nu 
din ziua de când s'a deschis dreptul de reintoarcere.  (Duranton. VIII, No. 496; Troplong, Prescription, Ii. No.. 798; Mar- 
cade, art. 2257, No. 2; Aubry cet Rau, VII, S 700, p. 375: Laurent, NXXII. NO. 31; 
AMexandresco, ed. 2-a, IV. partea I, p. 403: Comp.: C. Iamangiu. |, hosetti-Bălănescu 
și AL. Băicoianu, IIL, No. 1178). 
56, După altă 'părere, prescripția în- cepe a curge din.ziua deschiderei dreptu-. lui de reîntoarcere. (Vazeille, Prescrip- tion, II, No. 521). , 
57, Art. 952 din codul civil francez - prevede efectele dreptului de reîntoarcere. Acest text a fost eliminat de legiuitorul 

incât în dreptul român se vor- aplică principiile generale. (Alexandresco, 
I, p. 410). 

« Când s'a stipulat dreptul de rcîn- toarcere, donatarul este vroprietarul bu- nurilor dăruite, sub condiţiune rezoluto- ric; el poate să înstrăineze şi să ipotecheze.. bunul dăruit, care poate fi urmărit de cre- ditorii săi, însă înstrăinarea, ipoteca şi ur- mărirea sunt supuse deasemenca condiţi- unci rezolutorii deoarece donatarul nu poate să transmită mai multe drepturi de. cât are el însuşi. Accastă rezoluţiune, prevăzută în mod formal de art. 932 c. cif. fr. constitue o aplicare a principiului - general înscris în ari. 1183 e. civ. În. (1019 . €. Civ. rom.). (Demolombe, XA, No. 520, 322; IDalloz, Rep... Dispositions entre vifs. No. 1777: Laurent, XII, No. 467; Huc, VI, No. 232; Baudry ct Colin. Donations ct testaments, |, No. 1515, 1546; Planiol, III, No. 2622; Alexandresco. ed. 2-a, LV, par- .: tea I, p. 410, 414). 
59. După altă părere, creditorii perso- nali ai donatarului nu pot urmări bunu- rile dăruite cu clauza de reîntoarcere * (Vazeille, Successions. II, Art. 952, No. 4). 60. Până la indeplinirea condițiunei |. rezolutorii, donatorul poate luă măsuri conservatorii cu privire la bunul dăruit dacă donatarul abuzează de acest bun, deoarece: el are un drept condiţional care-..



Art, 825 . 

nu poate fi atins de donutar. (Demolombe. 

XX, No. 521: Larombitre, Obligations, 
„Art, 1183. No. 0). 
34, Prin actul de donaţie cu dreptul de 

reîntoarcere. donatorul poate să restrângă 

drepturile donătarului; astfel el poate să-l 

interzică să înstrăineze, să ipotecheze sau 

să constitue servituţi sau alte sarcine reale 

asupra bunului dăruit. (Dalloz, lâp., Dis- 

positions entre vifs, No. 1778: Suppl.. Dis- 
positions entre vifs. No. 492; Laurent, XI. 
No. 470: XII, No. 107: Huc. VI, No. 25: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 410). 
G2, In acest caz bunul dăruit nu va 

putcă fi urmărit de creditorii donatarului. 

în tot timpul când poate să opereze con- 
dițiunea rezolutorie. (Dalloz, Râp.. Dis- 
positions entre vils, No. 1779). 

G23. In cazul când in actul de dona- 
țiune cu dreptul de reîntoarcere, donato- 
rul a autorizat pe donatar să dispue de 
bunurile dăruite, tribunalele vor apreciă în 

.dod Suveran intinderea modalităţilor aduse 
efectelor ordinare ale condiţiunei rezolu- 
torii, prin voinţa părților contractante. 
(Baudry et Colin. 'Donations ct testaments. 
I. No. 1519). ” 
64. Când operează dreptul de reintoar- 

„cere, donaţiunea este revocată cu toate 
drepturile constituite asupra bunurilor dă- 
ruite şi lucrurile sunt repuse în aceraş 
stare ca şi cum nu ar fi existat donaţiunca. 
(Aubry et Rau, cd. t-a, VII, $ 700, p. 333; 
Dalloz. Rep., Dispositions entre il 
1775; Suppl.. Dispositions entre viîs, Ao. 
459; Laurent, XII. No. 468; Baudry ct Co- 
lin, Donations et testaments, I, No. 1510. 
1513; Planiol, IN, No. 2621: Josserand, III. . 

d-a. LV, par-. No. 1573; Alexandresco, cd. 
tea I, p. 410, 411, 42. 413; C. Ilamangiu. 
I. Rosetii-Bălănescu. şi Al. Băicoianu, III. 
No. 1178). . ” 

G5, Tcricle persoane păgubite prin o- 
perarca dreptului de rcintoarcere au _re- 
curs în garanţie contra donatarului. (Bau- 

dry ct Colin, Donations et testaments, I, 

No. 1518). 
G&. Când operează dreptul de reintoar- 

„cere, şi prin derogare dela art. 1155 c. civ. 

fr. (1019 e. civ. rom.), moştenitorii donata- 
rului sau ai copiilor săi, nu sunt obligaţi 
să restituc fructele culese înainte de des- 

chiderea dreptului de reîntoarcere. de- 

oarece intenţia presupusă a părților con- 

tractante a fost ca donatarul să se folo-. 

scască de lucrurile dăruite. (Demolombe, 
XX, No. 524; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, 
$_ 700, nota 19, p. 573; Dalloz, Rep. Suppl,, 
Dispositions entre vils, No. 490; Laurent, 

"XII, No. 47i; Huc, VI, No. 232; Baudry ct 
Colyn, Donations et testaments, ]. No. 
1525 urm.: Planiol, III, No. 2624; Josse- 
rand, III, No. 1575; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea LI. p. 412; C. Hamangiu. |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1178). 
67. Acesti moştenitori sunt însă obli- 

gaţi să restitue fructele culese din ziua 
„decesului autorului lor. (Demolombe, XX. 
No. 524; Dalloz, Rep., Dispositions entre 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VII 

s, No. 

Codul civil 

vis, No. 1781; Laurent, XII, No. +72; lluc, 
YI, No. 252; Baudry et Colin 'Donations 
ct testaments, |. No. 1531; Planiol. III, No. 
2024; Josserand, III, No. 1575: Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea |, p. 4123; C. 
Ilamangiu, |. Rosetti-Băliinescu şi Al. Băi- 
coianu. IIl, No. 1178). 

G8. lerţii care au dobândit bunurile 
supuse dreptului de reîntoarcere sunt con- 
sideraţi de bună credinţă şi vor conservă * 
fructele culese până când li se va notifică 
deschiderea dreptului de reîntoarcere. 
(Dalloz, Râp., Dispositions entre vils, No. 
17S1; lluc, VI. No. 232; Josserand,. III, No. 
1375). 
69. La deschiderea dreptului de reîn- 

toareere, lucrurile dăruite fie mobile, fie 
imobile vor trebui să reintre în natură, 
în patrimoniul donatorului. „(Baudry_ et 
Colin. Donations et testaments. [, No. 
1514; Josserand. IL, No. 1575; Alexan- 

dresco. ed. 2-a, LV. partea I. p. 413: C. Lla- 
mangiu, I. Rosctti-Bălănescu, şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1178). 

70. Când donaţiunea cu clauză de re- 
întoarcere a avut de obiect lucruri mobile 
nefungibile. lu deschiderea dreptului de 
reîntoarcere, lucrurile dăruite trebuesc să 
reintre în natura în patrimonul donato- 
rului. (Laurent, XII, No. 469; Baudry ct 
Colin, Donations et testaments, Î. No. 1514; 
Alexandresco, cd. 2-a, 1V, partea [Î. p. 415). 

71, iDonatorul, în cazul de mai sus va 
luă lucrurile în starea în care se găsesc. 
(Laurent, XII, No. 469; Baudry et Colin, 
Donations ct testaments, Î, No. 1515; Ale- 
Xxandresco, cd. 2-a, IV, partea I, pag. 
415). 

79. Donatarul nu va datori valoarea 
bunurilor mobile dăruite decât în cazul 
când le-a înstrăinat şi donatorul nu poate 
introduce în contru terțului achizitor ac- 
țiunca în revendicare. (Demolombe, XX, 
No. 525; Laurent. XII, No. 469; Îluc, VI. 
No. 232; Alexandresco. cd. 2-a, IV, partea 
I, p. 415: Comp.: C. Ilumangiu, |. Rosetti 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎlI, No. 1178). 

18, La deschiderea dreptului de reîn- 
toarcere odată cu restituirea bunurilor dă- 
ruite, donatarul va răspunde de deteriorii=- 
rile aduse lucrurilor dăruite prin greşeala 
sa. (Laurent, XII, No. 469; Baudry cet Co- 
lin. Donations et testaments, Î, No. 1515; 
Alexandresco, ed. 
4153). . 
Za Terţii achizitori ai bunurilor mo- 
bile dăruite cu clauza de reîntoarcere pot 
opune  preseripțiunea prevăzută de art. 
9279 e. civ. În. (1909 c. civ. rom), (Demo- 
lombe. XX, No. 523; Laurent. XII. No. 469, 
Huc, VI, No. 233; Planiol, III, No. 2626: 
Alexandresco, cd. 2-a, IV. partea |. p. 
413; C. Iamansiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 1178). 

75, Terţii achizitori ai bunurilor imo- 
bile dăruite cu clauza de reintoarcere vor 
puteă opune numai prescripția de trci- 
zeci ani, deoarece ci. au avut cunoştinţă 
de această clauză prin transcrierea actu- 
lui de donaţiune. (Planiol, Iil. No. 2626; 

_ 38 — 

2-a, IV, partea I, p. 

  

 



  
No. 9625; Josserand, III, No. 

  

Codul civi] 

Comp.: C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălănescu, şi AL Băicoianu, III, No. 1178). 
76, După altă părere, terţi achizitori vor putcă opune donatorului prescripţia 

de zece sau două zeci ani care sa curge in favoarea lor din momentul achizițiunei 
ce au făcut-o cu bună credinţă îar nu din ziua decesului donatarului, (Josscrand, MI, No. 1376: Alexandresco, ed, 2-a, IV 
partea I, p. 414), 
77. Donatorul, în cazul deschiderei 

dreptului de rcintoareere în folosul său, are pe lângă acţiunea în revendicare, care 
există de drept prin efectul rezoluţiunci 
proprictăţii şi o acțiune personală în res- tituire contra moștenitorilor donatarului 
sau a descendenților săi, care se prescrie 
rin trecerea de trei zeci ani, (Planio!, III, 

1376; Alc- xandresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p. 413: 
Comp.: C. Iamanpiu, |, Rosetti-Bălinescu 
şi AL. Băicoianu, III, No. 1178). 
18. In cazul când s'au dăruit cu clauza 

de reinioarcere lucruri nobile fungibile. donatorul va avcă la deschiderea dreptu- 
lui de rcintoareere un simplu drept de 
creanţă contra succesiunei  donatarului 
(Dalloz, Rep., Dispositious entre vifs No. 
1726; Laurent, XII, No. 469; [luc, VI, No. 
252; Baudry et Colin, 'Donations ct testa- 
ments, I, No, 1515;.Alexandresco, ed. 2-a: 
IV. partea |, p. 415), 

179, In ucest caz dacă donatorul este 
moștenitorul  donatarului dreptul de re- 
întoarcere nu se confundă cu dreptul său * 
succesoral ci va putcă să-și exercite 
dreptul său de reîntoarcere înainte de îm- 
vărțirea succesiunci donatarului, (Dalloz, 
Rep. 'Dispositions entre vis, No. 1776: 
Laurent, XII, No. 409). 
80. Dacă su dăruit cu clauză de reiu- toarcere o sumă de bani cu care donatarul 

a cumpărat un imobil, dreptul de reintour_ 
cere al donatorului nu sc va puteă exer- cită asupra imobilului cumpărat. (Laurent, XII. No. 470; Iluc, VI, No, 232; Baudry et Colin, Donations et testaments, I, No. 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE vII 

"2024: Josserand. III, No, 

Art. 826 

1545; Alexandresco, ed. 
], p. 415). 
81. Dacă însă în contractul de donaji- une a fost prevăzut că donatarul va între= buinţa suma dăruită pentru cumpărarea. unui imobil, donatorul va puteă să-şi exer- cite dreptul de rcintoarcere asupra aces= tui imobil. (Laurent, XII, No. 470; Baudry ct Colin, Donations et testaments, 1. No. 1545; Alexundresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 415). 
82. Prin derogure dela dispoziiiunile- art. 1185 c. civ. îr. (1019 c. civ, rom,), prin exercitarea dreptului de reîntoarcere, uctele de administraţie, cum sunt locaţi- unile, făcute fără fraudă de către donatar- nu sunt rezolvate. (Demolombe, XX, Ne. 522: Beudant, Vente ct louage, No. 497; Laurent, XII, No. 471, 475, 520; Huc, VI, No. 232; Baudry ct Colin, Donations et testaments, 1. No. 1552; Planiol, III, No. 

1575: Alexan= dresco, ed. 2-a, IV, parica I, p. 412; Comp., C. Iamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi ÂI. Băicoianu, III, No. 1178). 
83. Contractele de locaţiune, chiar mai mari de 9 ani (în dreptul român 5 ani), incheiate de donatar, înainte de exerei-- tarca dreptului de reîntoarcere, rămân în fiinţă, deoarece nu există un text de lege: 

2-a, IV, partea 

“care să prevadă contrarul:; donatorul însă are dreptul să atace cu acțiunea pauliană contractul încheiat, dacă donatarul a în- cheiat acest contract pe lungă durată în frauda dreptului donatorului. (Laurent, XII, No. 47; Comp. Contra: Alexan. resco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 419). 84. Excepţiunea prevăzută de art. 932 c. civ. îr. potrivit căreia efectul dreptului de reîntoarcere nu priveşte ipoteca dotei şi “a convenţiunilor matrimoniale, nu-şi făseşte aplicaţiunea în dreptul român, decât numai atunci când donatorul va fi prevăzut în mod special în contractul de: donaţiune această excepțiune.  (Alexan- dresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 415; C. Ha- manșiu, |. Rosetti-Bălănescu, şi Al. Băi- coianu. Il, No. 1178). 

Art. 826. — Dispoziţiunile art. 821,823, 823, 824 şi 825, nu se aplică la donaţiunea din Capitolul VIII şi LX!) dintr'acest titlu. (Civ. 821 urm., 932: urm., 936 urm.; Civ. Fr. 947). 
Text. fr. Art. 947. — Les quatre articles prec&dents ne sappliquent point aux donations dont est mention aux ehapitres VIII et IN du present titre. 

Doctrină, 

|. Din croare sunt trecute în art. S26 
c. civ. rom. Cap. VIII și IX, când trebu- 
iau irecute cap. VI şi VIL (Alexandresco, 
ed. 2-a. 1YV. partea I, p. 760) 

2, Legiuitorul pentru a favoriză căsă- 
toria. permite să se deroge lu regula dese- 
zisării actuale şi irevocabile, cu privire la 

  

donaţiunile făcute prin contractul de căsăto- rie în profitul viitorilor soți şi a copiilor: ce se vor naşte din căsătoria lor, (Lau- rent, AV, No. 282; Baudry et Colin Dona- tions et testamenis, I, No. 1478; Alexan- dresco, ed. 2-a, 1V, partea I, p. 781; C. Ha-. mangiu |. Rosetti Bălănescu şi Al. Băi coianu, III, No, 1179). 
8. Donatiunile făcute viitorilor soţi prin: 

1) Capitolele VI şi VII, trebuiau citate aci, corespunzătoare cu capitolele VIII şi 1X din codul civil francez.



Art, S27 

contractul de căsătorie sau cele făcute 

între soţi în timpul căsătoriei sunt vala- 

pile, chiar făcute sub condiţia potestaiivă 

din partea  donatorului. (Alexandresco. 

ed. 2-a, IV, partea LI. p. 375. nota 2, 782: 

C. Iamangiu. |. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, III, No. 1179). 

4, Donaţiunile făcute viitorilor, soţi prin 
contractul de căsătorie sau donaţiunile fă- 

cute între soţi în timpul căsătoriei sunt 

valabile, chiar dacă se impune donataru- 

lui obligaţia de a plăti datoriile viitoare şi 

nedeterminate. (Alexandresco, cd. 2-a, IV, 
partea |. p. 385, 782; C. Ilamangiu. |. ho- 

set Bălinescu şi Al. Băicoianu. III, No. 

1179). 

5. Donaţiunile făcute viitorilor soţi 

prin contractul de căsătorie sau donaţi- 

unile făcute între soţi în timpul căsătoriei. 

sunt valabile. chiar dacă donatorul şi-a 
rezervat dreptul de a dispune apoi de bu. 

nurile dăruite. (Alexandresco. ed. 2-a. 1Y, 

partea I, p. 355. nota 4. 782: C. Iamangiu. 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VII Codul civil 

|. Rosetti-Bălănescu, şi Al. Băicoianu, II, 
No. 1179). 

6. Stipuluţiunea reintoarcerei bunuri- 
lor la o altă persoană în afară de donator 
este permisă pentru  donaţiunile _ ficute 

viitorilor soți prin contractul de căsătorie 

sau pentru donaţiunile făcute între soţi în 

timpul căsătoriei. (Alexandresco, ed. 2-a, 

IV. partea I, p. 410, 782: C. Hamangiu, L. 

Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, Il 

No. 1179). 
7, Numai  donaţiunile făcute de terţi 

viitorilor soți prin contractul de căsiitorie 

pentru bunuri viitoare sunt irevocabile în 

sensul că donatorul nu mai poate dispune 

de bunurile sale cu titlu gratuit. ci "numai 

cu titlu oneros iar nu Și donaţiunile făcute 

între soţi în timpul căsătoriei care supt 
revocabile. Această soluţiune rezultă din 
interpretarea art, S21, 826, 953 S 2 și 937 e. 

civ. rom. (Alexandresco, ed. 2-a. LV, par- 
tea I, p. 782; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lăneseu și Al. Băicoianu, IL. No. 1179). 

îrt. 827. — Orice act de donaţiune de mobile este valabil nu- 

mai pentru obiectele trecute întrun act estimativ subsemnat de 

donatare!) 

valable que pour les effets dont un 

şi donatar. (Civ. 472 urm., 772, 813, 814 urm., 821, 934, 

1167, 1168, 1909; Civ. Fr. 948). | 

Text. fr. art. 948. — 'Tout acte de donation . d'etfets mobiliers ne sera 

ctat estimatif, signe du donateur, et du 

donataire, ou de ecux qui acceptent poiir lui, aura €t€ annext ă la minute de 

la donation. , 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Donaţiuni universale 13. 

Act autentic 25. Dotă 21, 22, 3. 

Act estimativ 9—11, 24— | Drept de relntoarcere 2. 

43, Drepturi eventuale 2. 

Act oneros î5. Drepturi succesorale 16. 

Act'sub semnătură privată | Efecte de comerţ 10, 11. 

2, Esumaţiune, a se vedeă cu- 

Anexare 33 vintele: „Act estimativ”. 

Animale 6. Executare 37, 41, 42, 43 

Accesorii 27. 

Bam î1. Gir 11. 
Bibliotecă 22, Imobile 5. 

- Bursă 40, Imobile prin destinaţiune 

Capital 9. 6. 
Cesiune 12. Indivizibilitate 2). 

. Indosare 11. 
Incxiste nţă 34, 3. 
Instituţiuni contractuale 

22, 23. 
laventar 31, 2. 
Invocare 39—t1. 

Colecţiune 2). 
Conuiţiune 14. 
Confirmare 37. 
Contract oneros 15. , 
Creanţă 9, 12. 
Creditori: 40, 41. 
Cultură 6, lrevocabilitate 1, 

Dar manual 18, p. Medalii 29. 

LDebitor 9. - Mobile 3, 4, 6. 

Dispensă de act estimativ | Mobile corporale 4 

31, Mobile incorporale +, 8. 

Donaţiune 4 urme i! Moştenitori 3), 
Donaţiuni condiţionale 14. Notificare 12, 

Donaţiuni cu sarcine 14. | Nulitate 26, 34-36, 23—11. 

Donaţiuni cu termen 14. Nulitate. absolută 31, 3. 

Donaţiuni de bunuri vii- 
toare 19. 

Donaţiuni deghizate 11, 17. 
Dunaţiuni între soţi 19, 20, 

21 

Nulitate parţială 36, 
Nulutate relativă 35. 
Obligaţiuni 10. - 
Predare 3], 41, 32, 43. 
Raport succesoral 2. 
Reintoarcerea Donaţiuai remuneratorii : 

14, dăruite 2. 

  

1) Donatore a voit să zică acl legiuitorul, după cum este şi în textul francez. 

bunurilor |. 

Rentă 10. j ' Tradiţiune 37, 41, 42, 43 
Restituire 37, 42, 43 | Universalitate de bunuri 
Şarcine 44. 13 /. 
Seminţe 6. 
Semnătură 24, 25. 
Simultaneitate 28. 
Specificere 9, 10. 
Succesiune 2, 16. 
Termen îi. 
Terţe persoane 12. 

Ustensile arătoare 6. 
Uzufruct 7, ” 
Valoare, a se vedei cu 
vântul: „Act astimativ* 
şi: 10, 

| Valori de bursă 10. 

Doctrină. 

“1, Dispozitiunile art. 948 c. civ. fr. ($27 
c..civ. rom.) constituesc ca şi dispoziţiile 
art. 945—946 _c..civ, în, (S21—824 c. civ. 

rom.), o aplicaţiune a principiului care 
cere pentru valabilitatea donaţiunei, ca 

donatorul să se: desbrace de proprietatea 

bunurilor dăruite, în mod actual şi irevo- 
cabil. (Demolombe, XX, No. 341; Dalloz, 
Rep. Suppl., Dispositions centre vifs, No. 

1546; Laurent, XIL, No. 572; Huc, VI, No. 

"935; Baudry et Colin, 'Donations et testa- 
ments, Î, No. 1259; Planiol, ed. 6-a, ÎII, No. 

2556; Josserand. III, No. 1306; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 220; C. Ha- 

mangiu. Î. Rosctti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 1147). 

0, Scopul formalităţii prevăzută de art. 

943 e. civ. fr. (827 c. civ. rom.) este garan- 
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tarea exercitării unor drepturi eventuale 
care pot rezultă din  donaţiune, cum ar 
[i reîntoarcerea bunurilor dăruite în pa- 
trinioniul donatorului. determinarea sumei 
pe care eventual donatarul va trebui s'o 
raporteze, dacă vine la succesiunea dona- 
torului ete. (Demolombe, XX. No. 344: 
Mourlon, Il. No. 674; 'Troplong. Donations 
et testumenis, II. No. 1229; Marcadâ. Art. 
945: Laurent, XII. No. 372: Iluc, VI, No. 
225; Baudry ct Colin. Donations ct testa- 
ments, L.-No. 1260; Planiol, LL, No. 2356: 
Josscrand, III, No. 1506; Alexandresco. ed. 
2-a, IV. partea 1. p. 220; C, Iamangiu. |. 
Rosetii-Bălănescu şi Al Băicoianu. III. 
No. 1147). 

3, Dispoziţiunile art. 95 ce. civ. fr. 
(S27 c. civ rom.) îşi păsese aplicaţiunca la 
orice act de donatiune de lucruri deela- 
rate mobile de lege. (Demolombe. XX, 
No. 346: Aubry et Rau. cd. ta. VII. $ 
660. p. Ss; Dalloz. Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 1519; Suppl.. Dispositions entre 
vifs. No. 355: Josserand. LIL. No. 1509: 
Comp.: Planiol, ed. 6-a. III, No. 2539: C. 
Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. (147: Alexandresco. ed. 2-a, 
IV. partea Î. p. 221). , 

4. Dispoziţiunile acestui articol se 
aplică la donaţiunile de obiecte mobile 
corporale şi incorporale. (Dalloz. Rep. 
Suppl.. Disposiiions entre vifs, No. 585: 
Josserand,. ILÎ,. No. 1309; Alexandresco. 
«d. 2-a, 1V. partea I p. 224; C, Ilamangiu. 
[, Rosetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu. III. 
No. 1147). : 

5, Dispoziiiunile art. 948 ce. civ. fr. 
(S22 e. civ. rom.) nu-şi săsesc aplicaţiunea 
la obiectele, care deşi mobile prin natura 
lor. însă legea le consideră imobile. (De 
molombe. XX, No. 349; Aubrv ei Rau, ed, 
4-a, VII, $ 6600, nota &. p. SS: Marcade. Art, 
943; Dalloz. Rep. Dispositions entre vis. 
No. 1522: Suppl., Dispositions entre vis. 
No. 3S6: Laurent, XII, No. 377: Alexan- 
dresco_ ed. 2-a, 1Y, partea |. p. 221, 
nota 2). , 

6. Astfel dispoziţiunile acestui articol 
nu se aplică la donaţiunile de animale. 
scminţe, ustensile arătoare, etc. destinate 
pentru cultură, dăruite odată cu imo: 
bilul: dacă însă proprietarul 
aceste imobile prin destinaţie scparân- 
du-le de fond, dispoziţiunile acestui arti- 
col îşi găsese aplicaţiunea. (Demolombe, 
XX, No. 350; Marcade, Art. 948: 'Dalloz. 
Rep., Dispositions centre vifs, No, 152%; 
Laurent, XIL No. 577; Alexandresco, ed. 
2-a. IV. partea [, p. 221, nota 2). _ 

7, 'Dispoziţiunile art. 918 c, civ. în. (827 
c. civ. rom.) îşi găsesc 'aplicaţiunea. chiar 
dacă donatorul şi-a rezervat uzufructul 
obiectelor dăruite. (Dalloz, Rep.. Dispo- 
„sitions entre vifs. No. 1538). 

8. Dispoziţiunile acestui articol îşi 
găsesc aplicațiunea la donaţiunile de bu- 
nuri _ mobile . incorporale. (Demolombe, 
XX, No. 346; 'Demante et Colmet de San- 
terre, IV. No. 80 bis, II: Aubrv et Rau. ed. 
4-a. VII, $ 660, nota 9, p. 83; Dalloz. Râp. 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE YI 

dărueşte - 

Art. 827 

Dispositions entre vifs, No. 1519; Suppl, ispositions entre vils, No. 355; Laurent, II, No. 378; Baudey ct Colin, Donations ct testaments, I, No. 1266: Planiol. ed. 6-a 
No, 2359; Josserand. III, No. 1509; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 221; C. Iamanpiu. |. Roseiti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 1147). 

9. 'Donaţiunea unci creanţe de sumă determinată nu este supusă formalității ac. 
tului estimativ; în acest caz cste deajuns 
dacă se desemnează exact creanța în ce- cace priveşte capitalul şi debitorul, (Demo- lombe, XĂ, No. 546. 5547 Demante ct Col- met de Santerre, LV, No. 90 bis, II; Aubry 
et Rau. cd, s-a. VII, $ 660, nota 10, p. 88: 
Dalloz. Rep. Dispositions entre vifs No. 
1517, 1519, 1520: Supl. Dispositions entre vis, No. 555: Laurent, XII, No. 384; Iluc. 
VI, No. 223: Baudrv et Colin, Donations et 
testaments, Î, No, 1267: Planiol, III, No. 
2559: Josserand. III No. 1509; Alexan- 
dreseo, ed. 2-a, IV, partea I, p. 921). .. 

10. Când o, donaţiune cuprinde rente 
asupra statului, acţiuni sau obligaţiuni de 
drum de fier, valori de bursă cic., este 
deajuns dacă se va indică în acul de do- 
najiune sau în actul estimativ natura şi 
numărul titlurilor. şi valoarea sa după 
cursul zilei. (Iluc, VI, No. 235: Josserand. 
IL. No. 1509; Alexandreseo, ed, 9-a. par-, 
tea I. p. 221. nota 2; Comp.; C. Hamangiu, |, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, INI. 
Ne. 1147), 

1 î. In cazul când se dărucşie o sumă de bani în efecte negociabile cari sunt semnate în dosul lor în mod regulat (an- dosate) de către donator în profitul dona- tarului, există o donaţiune deghizată sub forma unui contract cu titlu oncros, care este valabil, chiar dacă nu sa făcut un act estimativ. (Demolombe. Xă, No. 355; Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No.. 1520: Laurent, SIL No. 378). 
12. Pentru ca donaţiunile de creanţe să fie opozabile terţilor, irebuesc îndepli- nite formalităţile prevăzute de art. 1690 e. civ. în. (1395 ce. civ. romi, (Demolombe, AX. No. 228, 356; Laurent, XII, No.. 379; Huc. VI, No, 225; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea I. p. 924). 
13. Dispoziţiunile art, 918 c. civ. În. (S27 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea nu numai la donaţiunile de obiecte particu- - lare ci şi Ja donaţiunile cu titlu universal). (Demolombe, XX. No, 547; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 660, nota 4, p. 87; Marcad6, Art. 945; Michaux, Donations, No. 619 urm.;_Dalloz. Rep. 'Dispositions entre vifs, No. 1523; Laurent, XII. No. 378; Huc,.VI, No. 225; Baudry ct Colin. Donations et 

testamenis, Î, No. 1266; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I. p. 221: Comp. Contra: 
Durantoa, VIII. No. 419), 

14. Deasemenca  dispoziţiunile acestui 
articol sunt aplicabile la donaţiunile pur 
şi simple, cu termen, condiționale, cu sar- 
cine precum şi la donaţiunile pur gratuite sau răsplătitoare. (Demolombe, XX, No. 
551; Dalloz.. Râp.. Dispositions entre vifs, 
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No. 1524: Laurent, XII, No. 5S0: Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV. partea L. p. 222). 

15, In cazul când instanţa de judecată 
stabileşte în fapt că un act, deşi calificat 
donaţie. este un act cu titlu oncros. dispu- 
zițiunile art. 918 ce. civ. îr. (S27 e. civ, 
rom.) nu sunt aplicabile. (Laurent, XII, 
No. 380). 

16. Dispoziţiunile art. 915 c. civ. fr. 
(S97 c. civ. rom.) nu sunt aplicabile 
când donaţiunea are de obicct drepturi 
certe şi invariabile în cele însăşi, însă u 
căror determinare nu este posibilă în mo- 
mentul donaţiunei sau a căror determi- 
nare rezultă cu suficicnță din simpla in- 
dicație a lucrurilor dăruite; astfel ar îi 
donațiunea unor drepturi succesorale, 
deoarece aceste drepturi nu sunt încă li- 
chidate._(Demolombe, AX, No. 348; Tro- 
plong, Donations ct  tesiaments, IE, No. 
1246; Laurent, ALI, No. 578; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea I, p. 222, nota), 

17. Dispoziţiunile art. 9485 c. civ. fr. 
(827 c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicațiunea 
la donaţiunile de lucruri mobile, deghi- 
zate sau ascunse sub forma unui contract 
cu titlu oneros. (Aubry ct Rau. cd. s-a, 
VIL, $ 660, nota 6. p. 87; Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vils, No. 1526; Suppl.. Dis- 
positions entre viis, No. 387; Iluc, VI, No. 
225; Baudry ct Colin, Donations et testa- 
ments, |. No. 1241, 1265; Josserand, III, No. 
1309; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 221, 303; Contra: Laurent, XII, No. 
376). ” 

18. Dispozitiunile art. 948 c. civ. în. 
(S27 ce. civ. rom.) nu-și găsesc aplicaţiunea 
la darurile manuale. : (Demolombe, XX, 
No. 345; Mourlon, "II, No. 674; Massc ct 
Verg& sur Zachariac. LILI, $ 420, nota 2 
p. 74; Demante et Colmet de Santerre, IV 
No. 3 bis, IL; Aubry cet Rau, ed. t-a, VII, 
$ 660, “nota 5, p. S7; Michaux, Donations, 
No. 65; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
viis, No. 1526; Suppl., Dispositions entre 
viis, No. 587; Laurent, XII, No. 375; Iluc, 
VI, No. 225; Baudry ct Colin, Donations " 
et testaments, ], No. 1153, 1965; Planiol, 
IN, No. 2559;  Josserand, III, No. 1309; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p. 220). 

19, Deasemenea dispoziţiunile acestui 
articol nu-şi găsese aplicaţiunea la: dona- 
țiunile de bunuri viitoare, făcute între 
soți în timpul căsătoriei. (Demolombe, 
XIII, No. 277; Marcade, Art. 9483; Aubry 
et Rau, ed. -a, VII, $ 060, nota 7, SS; 
VIII, $ 735, bis, p. 55; Dalloz, Râp.. Suppl. 
Dispositions entre vifs, No. 5S$S; Laurent, 
NIL No. 381; Baudry et Colin, Donations 
ct testaments, I, No. 1270; Alexandresco, 
ed. 2-a, 1V, partea |, p. 222, nota 1). | 
20, Dispozitiunile acestui articol sunt 

aplicabile donaţiunilor de bunuri prezente, 
făcute între soţ în timpul căsătoriei. (De- 
molombe, XX. No. 105: Troplong. Dona- 
tions et testaments, Il, No. 1250; Marcadâ, 

„Art. 943; Demante et Colmet de Santerre, 
IV, No. 90 bis, Î, 276 bis, II; Aubry et Rau, - 
VIII, $ 735 bis, p. 55; Laurent, XII, No. 
381, 582; XV, No. 306, 320; Baudry et Co- 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VII Codul civil 

lin, Donations et testaments, IÎ, No. 1263, 
1269: Planiol, ILL, No. 5213; Alexandresco, 
cd. 2-a. IV, partea I, p. 221, 222), , 

2 |. Deasemenea dispoziţiunile acestui 
articol. sunt aplicabile donaţiunilor între 
viitorii soți făcute prin contractul de căsă- 
torie. (Demolombe, AXII. No. 448: De- 
mante et Colmet de Santerre, IV, No..90 
bis, I; Laurent, XII, No. 3S1; Baudry et 
Colin. Donations et testaments, I, No. 
1260; Planiol, III, No. 3215; Alexandresco. 
ed. 2-a, IV, partea [. p. 224, 222). 

09. Dispozitiunile art. 948 ce. cir. Î7. 
(827 c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea 
instituțiunilor contractuale.  (Aubry ct 
Rau, ed. s-a, VIL $ 000, p. 88; 'Dalloz, 
Rep... Suppl.. Dispositions enjre vils, No. 
3Ss; Laurent, XII, No. 381; Baudry et Cu- 
lin, Donations et testamenis, Î, Ao. 126: 
Alexandresco, ed. 2-a. 1V, partea I, p. 222, 
nota 1). 

23, 'Dacă insă instituitul optează numai 
pentru bunurile prezente, dispozițiunile 
acestui articol îşi găsesc aplicaţiunea. 
(Laurent, XII, Ao. 3$1). 
24, Actul estimativ prevăzut de art- 

9485 'c. civ. În. (S27 c. civ. rom.) poate îi 
sub semnătura privată, deoarece acest 
articol nu cere forma autentică, însă tre- 
bueşte să fie scmnat de ambele pirți, 
(Duranton VIII. No. 409; Demolombe, XĂ, 
No. 361; Marcade, Art. 935; slubry ct Rau, 
cd. 4-a. VII, $ 660, nota 2, p. S7; Laurent, 
XII, No. 353; Iluc, VI, No. 225; Baudry 
et Colin, Donations ct testaments, Î, No. 
1201, 1262; Josserand. III, No. 1307; Ale-. 
xandresco, ed. 2-a, 1V, partea I], p. 225). 

25, |n cazul când una dintre părți nu 
ştie sau nu poate să semneze, actul esti- 
mativ vu trebui să fie făcut în formă 
autentică. (Duranton. VIII. No. 409; De- 
molombe. AX, No. 301: Marcadă, Art. 948; 
'Dalloz. Rep.. Dispositions entre viis. No. 
1527; Huc, VI, No. 225; Baudry ct Colin. 
Donations et testamenis, |. No. 1261; Ale- 
xandresco. ed. 2-a, 1V. partea [, p. 235). 
26. Estimaţiunca prevăzută de art. 948 

c. civ. în. (S27 c. civ, rom,) trebueşte, sub 
pedeapsă de nulitate, să poarte asupra 
fiecărui obiect mobil şi să fie făcut articol 
cu articol jar nu în total. (Demolombe, ÎN, 
No. 35S; Aubry ct Rau, ed. t-a, VII, $ 
660, nota 1, p. S6: Michaux, Donations, 
No. 642; Laurent, XI. No. 385; lluc, VI, 
No. 225; Baudry ct Colin, Donations et 
testaments, IL, No. 1260; Planiol, III, No. 
2558; Josserand, III, No. 130: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p. 222, 223: 
C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălănescu şi Al. 
„Băicoianu, III, No. 114$). - 

părere, când obiectul. 97. 'După altă 
mobil dăruit cuprinde accesorii, este de- 
ajuns dacă se face descrierea amănunţită 
a obiectului şi cstimaţia în total. (Laurent. 
XII, No. 385). 
98, Actul cstimativ  trebueşte făcut 

odată cu  donaţiunea. (Demolombe, XX, 
No. 360: Troplong. Donations et  testa- 
ments, III. No. 1242; Michaux, Donations, 
No. 647; Dalloz, Rep.. 'Dispositions entre 
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vis, No. 1517; Iue. VI. No. 225; Baudry ct Colin. Donations ct testamenis, |, No. 1265; Josserand, III, No. 150: C. Ilaman- giu, 
II, No. 1147; Contra: Coin-Delisle, Dona- tions et testaments, Art. 943, No. 22: Lau- rent, XII, No. 585: Alexandreseo. cd, 2-a, IV, partea L. p. 225. text şi nota 4), 
29. Dacă donaţiunea cupriude mai multe lucruri cari formează un tot indivi- zibil. de ex.: o bibliotecă, o colecţie de me- dalii, ete. este deajuns dacă lucrurile sunt descrise cu deamănuntul şi _estimaţia se face în total, (Demolombe, XX. No. 339; Mass€ et Verge sur Zachariie. III, $ 4%, nota &, p. 77: Troplong, Donations et tes- taments. II, No, 1240; Michaux. Donations, No. 645: Laurent, XIE No. 555; lluc, VI, No. 225; Alexandresev, ed. 2-a, IV, partea [, p. 222, nota 5: C. Hamangiu. 1. Rosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il. No. 1143). 
0. In cazul când actul de 'donaţiune cuprinde descrierea amănunţită si estima= 

ţia tuturor obiectelor mobile dăruite, nu 
mai e necesar u se face un act estimativ sepurat. (Demolombe, XX, No. 333: De- 
mante et Colmei de Santerre, IV. No. 90 bis. III: Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 660, 
p; 56; Daltoz. Rep, Dispositions entre vifs, No. 1529; Laurent, XII. No. 355: Baudry 
et Colin, Donations et tesiaments, Î, No. 
1264; Josserand. II. No. 1307: Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV, partea |, p. 223: C. Ia- 
mangiu. |. Rosctti-Bălănescu şi AL. Băco- ianu.. IUL. No. 1147), 
31. Actul estimativ. după părerea do- minantă. poate fi iulocuiţ prin acte echi- valente cum ar fi un inventar la care se referă părţile, sau orice alt act care fixcază în nod definitiv consistenţa şi va- loarea obiectelor dăruite deoarece actul estimativ este străin solemnităţii donaţi- unci. (Demolombe. XX, No. 362; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 660, nota 3, p. 87; Mi- chaux. Donations, No. 657; Dalloz, Rep. Suppl.. 'Dispositions entre vifs, No. 389; Laurent, XII, No. 355; luc, VI, No. 2%: Baudry et Colin, Donations ei testaments, I, No. 1264: Josserand, IL, 

xandresco, ed. 2-a. IV. partea I. p. 223). 
32, După altă părere, nu este deajuns 

ca actul de donaţiune să facă trimiterea la un act estimativ anterior, cum ar fi un 
inventar, dacă, mai ales, acest act nu este 
anexat la donajiune. (Coin-Delisle. Com- mentaire, Art. 948, No. 19; Marcade, Art. 
948). 
88, În cazul când se face un act esti- mativ, separat cel trebueşte neapărat să fie anexat la actul de donaţiune, (Aubry et Rau. ed. a, VII, $ 660, p. 87: Dalloz, €p., Dispositions entre vis, No. 1527; Laurent, XII, No. 383; Huc, YI, No. 235; Baudry et Colin, Donations et testament, IL, No. 126; Josserand, III, No. 1307: Comp.: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. 1147), 
24, Lipsa actului estimativ, aduce, după o părere, nulitatea absolută, adică inexistența donaţiunei, (Demolombe. XX. 
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No. 1309; Ale- : 
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No. 565. 364, Mourlun. IL. No. 677: De- manie et Colment de Santerre, 1Y. No. 90 bis. IL; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 660, p. SS: Bufnoir, Proprictă. et contrat, p. +92. 495; 'Dalloz, Rep. Dispositions entre vils, No. 1535; Suppl., Dispositions entre vis, No. 390, 391; Baudry ct Colin. Dona- tions et testaments. I. No. 1272, 1278; Pla- niol. ed. 6-a. Ili, No. 2556, 2561: C. Ila- mangiu, I, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- iunu. IN, No. 1147), 
85e După altă părere, lipsă actului es- timativ, face ca donatiunea să [ie anula- bilă iar nu inexistentă. (Toullier. Y, No. 150; Laurent, XII, No. 373. 374; lluc, VI, No. 225; Alexandresco. ed, 2-a, IV, partea l, p. 235), 
26. Dacă numui o parte dintre obice- tele mobile nu a fost trecută în uctul es- timativ, nulitatea va purtă numai asupra obiectelor netrecute în act. (Duranton, No. 403: 'Demolombe, XX, No. 366; Demante et Colmet de Santerre, IV. No. 9% bis, IV: Dalloz. Rep. Suppl.. Disposi- tions_entre vifs, No. 390; Laurent, XII No. 356; Baudry cet Colin, Donations cet testaments, |, No. 1271: Alexandresco, ed. Zu, IV. partea |. p, 224, nota 1). 
87. După cea dea doua părere dacă donatorul a predat obiectele mobile dă- ruite, donatarul nu poate fi obligat a restitui obicciele primite, deşi nu sa fă- cut un act estimativ al obicetelor dăruite, 

deoarece prin executarea voluntară sa confirmat donaţiuneu. (Laurent, XII, No. 
375; Iluc, VI, No, 23%: Alexandrezco. ed. 2-a, IV. partea I, p. 225, 226). 
88, După prima părere nulitatea do- națiunei rezultată din lipsa actului esti- mativ, poate fi invocată dcorice persoană interesată şi chiar de însuşi donatorul, (Demolombe, XX, No, 504; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 600, p. $S; Dalloz, Râp., Sunpl.. 'Dispositions enire vifs, No. 394; Baudry et Colin, Donations ct testaments, 1, No. 1272; Planiol, III. No. 2561; Comp. 

I.. Rosetti-Băltănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1147). 
39. Deasemenea nulitatea donaţiunci poate fi invocată de moştenitorii donatoru- lui. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 660, notu 11, p. 88). 

0. Deasemenea de creditorii donato- rului. (Demolombe, AX, No. 365; Aubry et Rau, ed. s-a. VII, $ 660, p. 8; Dalloz, Ii€p., uppl., Dispositions entre vifs, No. 391). 4 |. Chiar creditorii posteriori donaţi- unci poi invocă nulitatea donaţiunei. (De- molombe. XX, No. 363; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 600, nota 12, p. 88; Dalloz, Rep. Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 391). „Deasemenea după prima părere, "dacă sa făcuț tradițiunea obiectelor mo. 

. 

bile. fără să fi existat un act estimativ, donatorul va fi obligat să le restitue,. (De- molomnbe, XX, No. 544; Larambiăre. Obli- xations, Art, 1339, 1540, No. 25; Demante et Colmet de Santerre, IV. No. 90 bis II: Aubry et Rau, cd. ta, VII, $ 660, nota 13, p. SS; Bufnoir., Propriâte et contrat. p.



Art. 828 DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VU Codul civil. 

49, 493; Dalioz, Rep... Dispositions entre trebui să restituo obiecicle dăruite. (La- 

viis, No. 1538: Suppl.. Dispositions entre rombiere, Obligations, Art. 1359—1540, No. 

vifs. No. 591; Baudry et Colin Donations 33: Demolombe, XX. No. 76; Demante ct 

ct testaments, Î, No. 1275 urm.; Comp.: Colmei de Santerre, LV, No. 90 bis II; 

Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea I, p. 220, Aubry et Rau, ed. ta. VII S$ 660, nota 14, 

226), 
p. 83; Bulnoir, Propricte ct contrat, P. 

43, Dacă însă tradițiunea de bunuri 492, 493; iDalloz, Rep... Dispositions entre = 

mobile corporale nu constitue executarea vifs, No. 1559: Suppl..' Dispositions entre 

donaţiunei, făcută prin act estimativ ci  vils, No. 391; Baudry ct Colin. Donations 

constitue un dar manual, valabil fără în- ct testaments, 1, No. 1102 urm. 1974: 

deplinirea formelor. dela donațiune; tra-  Comp.: Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea 

dițiunea este valabilă şi donatarul nu va  Î, p. 220, nota 3. 206), 

Art. 828. — Donatorele -nu este responsabil de evicțiune- 

către donatar pentru lucrurile dăruite. “ 

Donatorele este responsabil de evicţiune!) când el a promis. 

expres garanția. | 

Este asemenea responsabil când evicțiunea provine, din faptul 

său, când este în chestiune o donaţine care impune sarcini donata- 

rului; într'acest caz însă, garanția este obligatorie numai până la suma 

sarcinelor?). (Civ. 787, 1240, 1337, 1339; Civ. Ital. 1077). 

Pezt. Ital. „Ant. 1077. — 1 donante non & tenuto a garantia verso il do- 

natario per Levizione che questi soffra delle cose donate. 

Questa regola perd, oltre îl caso express nelVart. 1396, cessa, 

1) Quando il donante abbia espressamente promesso la garantia; 

2) Quando Vevizione dipenda dal dolo o dal fatto personale del donante;. 

3) (QQuando trattasi di donazione che imponga oneri al donatario, nel qual 

caso la varantia & dovuta soltanto sino concorrenza dell 'importare degli oneri.. 

  

INDEX ALFABETIC producerea art. 1077 din codul civil ila- 

(la doctrină). lian. (Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea |, 

Acceptare 9. Greşeală 8, 9, p. 334, nota Î). | | 

Acțiune in garanţie 2 Imobil Ip 5, Cu toate că iexiul art, 825 c, Civ. 

4 june persună dh , nstrăinare 7. 
e a a 

- 

Bună credinţă 11, Ipotecă 10, 17. TOm-, lipseste, în codul cisil rancez, solu: 

Cal 4. Mobil determinat +. jiunea admisă UC acest text este ar misă Şi 

Cereale 4... Moşteniri 3, 19. în Franţa ve baza principiilor generale. 

Cheitueli 7, îl. Obligaţie expresă 14. (Demolombe, XX, No. 545 urm.; Aubry ct 

Cheltuieli voluptuare 7, ît; | Plata datoriei 17, IT Si 3 „ra “XII 

Culpa lata 8,9. Predare 3, 4. Rau: VII, 3 703, p. 399, urm: Laurent, XI, 

Daune 9, Prejudiciu 44, No. 387 urm.; FHuc. VI, No. 209; Baudry 

Dolsticae 1 urm Ra credinţă 11; 12 ct Colin. Donations et testamenis, , NO. 

. eprezentant X%), = . _ oi _ 

Donaţiuni alternative 5. Responsabilitate 1 urm. 1544 urm; Alexandresco, ed. 2-a, Y ar 

Donaţpuni oneroase 15, 16, | ltestituire 11. tea IL. p. 531, nota 1: C. Hamangiu, . Ro- 

18. | Sarcine 15. - setti-Băltinescu şi Al. Băicoianu. .ll, No: 

Donaţiuni remuncratorii Specie 4 1182 
ubrogaţie 17. e - > E = 

Donaţiuni succesive 11. Taxe Sel imbru 7, 3, Dacă donatorul nu predă lucrul dă- 

De fra 2 Tradiţiune 34 ruit în primirea donatarului, acesta are: 

jrancez je = ranscriere 7, |Y+ dreptul să ceară executarea contractului 

Drept italian î. Transmitere de drepturi TCP . a N ga (5 

Evicţiune + urm. | 2, P printr'o acţiune personală exercitată contra 

Excedentul valorii 14. Vicii 12. donatorului _sau moștenitorilor săi. De- 

Executare, a se vedeâ cu- | Vindere-cumpărare, a se molombe XX, No. 54: Aubry et Rau, VII, 

vântul: „Tradiţiune”. vedeă cuvântul: „Înstră-  s =05 * 208. - “cd. 2-a, IV 

Fapte : înare* şi $ 705 p. 598: Alexandresco, Cd. «! a, IV,. 

i personale 9, 13. inare* şi 13, 14 20, ră , LR ui 

Garanţie 1 urm. partea 1. p. 331; C. Hamangiu, Î. losctu- 

Bălănescu. şi Al. Băicoianu, Ii, No. 1182). 

, x 
Zi Dacă se dărueşte un lucru determi- 

Doctrină. 
nat numai în specia sa, cum ar fi un ca 

- sau o oarecare cantitate de cereale, la caz 

4, Textul art. 828 din codul civil român de evictiune, donatorul va trebui să dea 

lipseşte în codul civil francez şi este re- donatarului alt lucru deacecaş specie ce-- 

  

  

1) In privința evicţiunei, a se vedea art. 1337 Cod, Civil. NR e 

2) După cum am arătat Îa inceput, legiuitorul român a avut în vedere la alcătuirea Codului Civil, pe lingă 

codul Napoleon şi proectul de Coa Civil Italiân al Ministrului Pisanelli din 1863. (Codul Civil îi 9 

mulgat mai târziu, în 1866. Astfel acest art. 808 Codul civil româna, este copia art.1047 din procetul italian (Art. 1017 din 

Cod Civil italian), Tot aşă sunt şi alte articole, despre care am [ăcut la locul cuvenit, menţiunea necesară. 
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Codul civil 

oarece plata nefind validă, donatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia sa. în specie ne fiind vorba de garanţie de evicțiune ci de însăşi executarea donaţiunei. (Duranton VIII. No. 530; Demolombe, XX, No. 355: -dubry et Rau, VII, $ 703, p. 402; Alexan- dresca, ed. 2-a, LV, partea I, p. 331, nota 5; Contra: Laurent, XII, No. 392). 
5. Ducă sau dăruit două lucruri alter- 

native, şi donatorul a dat unul dintre lu- ceruri donatarului care au fost cvins se va aplică şi aci regula precedentă şi donata- 
rul are dreptul să ceară celalt lucru. 
(Demolombe, XX, No. 536; Aubry cet Rau. 
ed. 4-a, VII, $ 703. p. 402: Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea |. p. 3532, notă). 

6. lu principiu donatorul nu este obli- sat să garanteze pe donatar de evicțiunca totală sau parţială a lucrului dăruit de- vutece donatarul care primeşte Dineface- rea nu poate cere dela donutor mai mult decât u înțeles el să dărucască. (Duranton, II, No. 525; Demolombe, NN. No. 543; Aubry ct Rau, VII, $ TU, nota 4, p. 399; Laurent, NIL. No. 357: slexandresco, ed. 2-a, ÎN, partea |, p, 332: C. Ilamangiu, |. 
Hosetti-Bălănescu şi Al Băicoianu, III, 
No. 1152). 

. 7, În cuz de evicțiune, donatarul nu poute acţionă pe donator ca să-i restitue taxele de timbru ce a plătit la facerea do- naţiunei nici cheltuelile voluptoure ce t-ar fi făcut la imobilul dăruit devarece cvingătorul nu este obligat a le restituc. Alexandresco, ed. 2-a, 1, partea 1. p, 332). ” 
8. In cuz de cvicțiune  donatorul răs- punde numai de culpa lata şi de dol iar nu şi de o simplă &reseală, (Pothier. Do- nations, VIII, No. 135; Duranton, VIII, No. 525: Demolombe, AX, No. 544, 55; Aubry ct lau, VII, $ 205, p. 599; Laurent, AU, NO. 359; Mexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p._ 552; Comp: C. Hamangiu, [. Rosetii- Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 1182). 9, Donutorul este obligat să răspundă de faptele sale personale: Astfel donato- rul va plăti daune donatarului dacă a ispus de bunurile dăruite în urma ac ceptării şi înainte de transcriere sau. dacă bunul dăruit a pierit din culpa sa. (De- molombe, > A, No. 540,530; Aubry ct lau, VI, $ 70, p. 401; Laurent, XII, No. 5%; Baudry et Colin, Donations et testamenis, IL. No.. 1346: Alexandresco, ed. 2-a, 1V., partea I, p. 535, text si nota 2; Comp.: C. Hamangiu. |, Rosetti-Bălănescu şi AL. Băi- coianu, III, No. 1152), 
10. Donatorul va fi răspunzător faţă de donatar dacă a ipotecat imobilul dăruit in- ainte de transcrierea donaţiunei. (Aubry ct Rau, ed. fa, VII. $ 705, p. 401; Laurent, XII, No. 599: Baudry ct Colin Donations “ct testaments, IL, No. 1346; Alexandresco. ed. 2-a. IV, partea I, p. 335, nota 2). 
41. Dacă după facerea donaţiunei, do- natorul a dat cu rca credință bunul dă- ruit altuia, el va fi obligat a restitui do- natarului. de bună 

elile făcute la lucrul dăruit, chiar şi cele 

-19595.— Contul Civil a inotat, — VIL. 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE Vu 

at. egală cu credinţă toate cheltu- | 

Art. 828. 

voluptuoare. (Demolombe. NN. No. 332: Alexauudlresco, ed, 2-a, LV, partea [, p. 333, nota 2). 
12. Dacă donatorul a dăruit cu rea credință un lucru vicios, el va fi răsvun- zător de uceste vicii, (Alexandresco, ed. 2-a, 19, partea |, p. 335, nota 2-a; Comp.: C. Hamaușiu, |. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, IL, No. 1182). 
13, Potrivit dispoziţiunilor art. s0g c. civ. rom.  donatorul răspunde de câte ori evicţiunea provine din faptul său personal. În privința acestei respon- subilităţi se vor aplică prin analogie, dis- pozițiunile prevăzute de art. 1557 urm.; c, civ. rom. privitoare la răspunderea de evicțiune în materie de vindere, cumpă- rure, (Alexundresco, ed. 2-a, IV, partea 1, 

p._ 534; Comp.: C. Mamangiu -]. Rosetti: Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. 1182). 4, Donatorul este răspunzător de cvic. țiune când sa obligat în mod expres a 
garantă pe donatar. În acest caz garanţia donatorului va fi acceaș ca şi a vânzăto- rului aşă incât ducă în momentul evic- țiunii lucrul dăruit are o valoare mai mare 
donatorul va fi obligat să plătească pPx- cedentul valorii în timpul evicţiunei pe lângă “paguba __ produsă prin  evicţiune. (Demolombe, XX. No. 546; Laurent, XII, No. 595; Alexandresco, cd. 2-a. IV, par- tea |, p. 334, text şi nota 2; C, Mamangiu, |. Rosetti-Bălănescu Şi AL. Băicoianu, III, No. 1182). / 
15, Donatorul este răspunzător de 

evicţiune în caz de donaţiune oncroasă adică acea făcută cu sareine, însă numai 
până la concurența sarcinelor, (Pothier, 
Vente, ILI, No. 645: Laurent, XII, No. 398; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, pariea I, p. 354; - Ilamangiu, 1. Rosetii-Bălănescu şi AL 
Băicoianu. III. No. 1182). 

16. ln afară de cazurile prevăzute de art. S28 e. civ. rom; donatorul mai răs- unde de cvicţiune, potrivit dispoziţiuni- or art, 1240 c. civ, rom., când donaţiunea este făcută cui titlul de dotă în favoarea căsătoriei. deoarece în acest . caz dona- tiunea are caracterul unci convenţiuni cu titlu oneros. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Î. p. 334: C, Hamangiu. |. Rosetti: Bălănescu şi AL. Băicoianu, II, No. 1182), 
s, Deasementu, donatorul răspunde . de cvicțiune când donatarul, fără să fie 

obligat, a plătit o datorie personală -a do- 
natorului care greva bunurile dăruite. deoarece în acest caz cl esie subrogat în dreptul creditorului. (Mass6 et Verge sur Zachariae, III, Ş 452, p. 225; Demante et Colmet de Santerre. V. No. 195 bis, Il; Laurent: XII, No. 394: AVIII, No. 9i; Ale. Xxandresco, ed, 2-a, IV, partea I, p. 334). 

18. Deasemenea  donatorul răspunde „de „evicțiune la donaiunile remunera- torii, atunci când donaţiunea arc de scop să răsplătească servicii apreciabile în bani a căror valoare este egală sau aproape 
valoarea bunului dăruit, de- oarece in acest caz donaţiunea constitue o convențiune oncroasă, (Demolombe, XX,



Art, 829-830 

No. 549; Aubry et Rau. VIL, $ 705, p. 39, 
400; Alexandresco. ed. 2-a, 1V, partea Î, 
p. 354, 535). | 

19, In cazurile când donatorul răspun- 
de de cvicțiune, 'donatarul va putcă să-şi 
exercite acţiunea sa atât în contra dona- 

torului cât şi contra mostenitorilor săi. 

(Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea LI. p. 

335). 
-2Q, Donatarul evins poate ca. în cali- 
tatea sa de reprezentant al donatorului. si 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VII Codul civil 

putut sto exercite insuşi donatorul în con- 
tra autorilor săi dacă cl însuşi ar fi 
fost cevins, deoarece donatorul transmite 
donatarului de drept, toate drepturile şi 
acțiunile ce le are cu privire la bunurile 
dăruite. (Duranton, VIII, No. 552: Dermo- 
lombe, XX. No. 557: Aubry et Rau, VII, 
$ 705, text şi nota 17 p. 402: Laurent, XII, 
No, 393; Alexandresco. cd. 2-a 1V. partea 
[. p. 535; C. Ilamanziu, [. Rosetti-Bălă- 
nescu și Al. Băicoianu. II[. No. 1182). 

  
exercite acţiunea în garanția pe care ar fi 

Secţiunea II. — Despre cazurile în cari donafiunile se pot revocă. 

Art. 829. — Donaţiunea între vii se revoacă, pentru neinde- 

plinirea: condițiunilor cu cari s'a făcut, pentru ingratitudine şi pen- 

tru naştere de copii în urma donaţiunei. (Civ. 801, 830 urm., 835, 

937, 1020, 1021; L. Timbr. 21 $ 1—b; Civ. Fr. 953). 

Text. fi. Art. 953. — La donation entre-vifs ne pourra ctre revoqute que 
pour cause (Vinex6eution des conditions sous lesquelles elle aura Ct6 faite. pour 
cause, Vingratitude, et pour cause de survenanee «d'enfants. 

Bibliografie (continuare). 

Buzouaax V. Gu, Discurs, Dreptul 3/1927, Curier Jud. 3/1927; 

CoxsrANTIxESCU JAc. N., Despre te:famente, p. 136 vrm; * 

Gronceax N., Notă sub Trib. Dorohoi, 26 Sept. 1925, Jur. Gen. 1925, No. 2210; 

Sctnax R. TualAx, Observaţie sub Jud. Ilerţa-Dorohoi, 2 Aprilie 1925, Pand. Rom. 1936, 

II, 27. : 

sar cuprinde în acest articol, trebuceşte 
respinsă fără nici o discuțiune, alară de 
cazul când părţile au stipulat o anumită 
clauză în actul de donaţiune. (C. Ilaman- 
iu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. 
III. No. 1190, 1191). 

Doctrină. 

1, Enumeraţia din art. 829 a cazurilor 
când donaţiunea poate îi revocată este 

strict limitativă şi deci orice cerere de re- 

vocare întemeiată pe un motiv care nu 

Art. 830. — Când donaţiunea este revocată pentru neîndepli- 

nirea condiţiunilor, bunurile reintră în mâna donatorului, libere 

de orice sarcină și ipotecă. (Civ. 269, 829, 832, 929, 930, 952, 1380, 

1770, 1746 urm., 1870; Civ. Fr. 954). 

Tezt. fr. Art. 954. — Dans le cas de la revocation pour cause d'inextcution 

des conditions, les bienz rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes 

charges et hypothtques du chef du donataire: et le donateur aura, contre les tiers 

"“detenteurs des immeubles donnâs, tous les droits quil aurait contre le dunataire 

lui-mEme. ” : 

Bibliografie (continuare). - 

CoxsTANTINESCU JAc. N., Despre ipoteci, p. 182 

Caz fortuit 95. , | Condiţiune rezolutorie 17. 
Cesiune 44. Cunsimţământ 85, 86, 83. 
Chu ltucli 73, 76, | Contra cui se poate cere 
Cine cre revocarea 35— revocarea 49—51. 

44, 46, 47, Cuntract cumutativ 11, 
Citaţiuni 18 Contract de căsătorie 12. 
Cowpensaţie 70, Creditori 39-43, 83, 10. 
Condinunc, a se vedeă | Culpă 34, 09, 
cuvântul:,Sarcine" şi 43. | Dacuri manuale 3. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Acceptare 45, 85, 85 bis,86. | Apreciere suverană 22, 23% 
Arte de adiministraţie 61. 33, 9%. 
Acţiune 18. Bună credinţă 60, 62, 65, 
Acţiune pauliană 43, 10, 72, ă 

Adjudecare 59, Cadou 3 
Aplicaţiune generală 1. Capitaluri îl.



  

  

Codul civil 

78, Moarte, a se vedeă cuvân: 
tul: „Decese, 

Motile corporale 63, 
Mubiie incorpo-ale 62, 
Mostenitori 4, 37, 59, 42, 

43, 5U—S3, 109, 102, 
Obiizaţie de a face 15. 
Obhiaţie de a nu face 15, 

»  Plus-valută 765 
Pr judiciu 85 bis, 

Presenpţie 40, 61 61, 65, 

Daune interese 52, 
79 

Deces 10%, 
Depăgubiri 75, 76, 77, 
Deteriorări 77, 
Duvizabilitate 37, 
Dobânzi 71, N 
Donaţiune 1 uim, 
Dunaţiune deghizată 4. 
Donaţiune indirectă $, 
Donaţune mutuală €,v, 

10, 31. Prezent obisnuit 3, Donaţiune remuneratorie Prezumpţiune VW, 
6 Privilegiu 93 

Dotă 12, Provbă 23, 
Dovadă 24. 
Dre piuri reale 30, ui, 
Efecte 21, 35—0), 
Eliminare 56. 
Excepţiune 13,. 
Executare parţială 31, 
Executare rea 30, 
Executare silită 59, 
Facultate 91—94. 
Faptul donatorului :H, 
Forţă majoră 95, 
Fraudă 43, 102, 
Fructe W—10, 72, 73 74. 
Garanţie Va 94, 
Greşeală 3, 09. 
Importanță 2. 
Imposibintate 22, , 
Incetare din viaţă 14, 
În Jivizibilitate 33, 41, 
Intenţie 24, 22, 23, 8, ct, 

%), 97, 

Interes 20, 37. 
Intepretare 24, 20, 24 
potecă Si, 93, 
Locaţiune 6t, 

Puncre în intârziere 18, 
9, 5 79 >, Ă 

Rambursare 75, 76, 
Rentă viageră 19, 2, 62, 
Renunţare 42, 43, 05-90, 

9Y% 10, 101, 100, 
Renuaţare expresă 9u, 
Renunţare tacită 99, 
Revendicare 51, 62,73, 74. 
Revocare 4 urm. 
Revocare parţială 32, 

" Rezoluţiune 17, 53, Si, &, 
u1 

Îusc V5, 
Sarcină 4 urm, 
Saicină tacită 25, 
Servitute 59, 
Sfat 27. 
Suverană apreeiere 29, 95 o 

Terţe persoane 16, 40, 45 
40, 54, 56—00, 62—65, ]2— 
74, 82, 5 bis, 97, 

Tranzacţie 1u3 . 
Urmărire silită 59.   

Doctrină, 

1. Orice îel de donaţiune este revocată 
pentru_ncexecutarea  sarcinelor degarece 
art. 95. civ. În. (529 c. civ. rom,) are 
un înțeles general. (Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 953, No. 5; Demolombe, XX, 
No. 5$2, 555, 5S4; Demante et Colmet de 
Santerre, 1V, No. 102 bis, Il; 'Dalloz, Râp., 
Dispositions entre vis. No, 1740; Huc, VI, 
No. 236; Baudry ct Colin, Donations et 
testaments, Î, No. 1559; Josserand, III, No. 
1607). 

9. Prin urmare, sunt revocate pentru 
neindeplinirea sarcinilor atât donațiunile 
importaute cât şi donaţiunile de bunuri de 
mică importanţă. (Duranton, VIlI. No. 
5s9; Demolombe, AX. No. 584; 'Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vils, No. 1740; 
Josserand, III. No. 1607). 

8. Dispozitiunile acestui articol nu-şi 
găsesc aplicațiunea în cazul unei dona- 
tiuni cari poate fi considerată ca un cadou 
sau un prezent obicinuit. (Duranton, 
VIII, No. 589; :Demolombe, AX, No. 584; 
Dalloz. Re€p., Dispositions entre viis, No. 
1740; Josserand, LII, No. 1607). 

d, Donaţiunile  deghizate.. sub  formu 
unui contract cu titlu oneros, sunt revo- 

* cate pentru neindeplinirea sarcinelor. (De- molombe, AX. No. 555, 584; Aubry et Rau, cd. 5-a, I. $ 35, nota 6, p. 1%; “Dalloz, Rep.. Suppl.. Dispositions centre viis, No. 465; 
Baudry et Colin, Donations et testamenis. I, No. 1560; Josserand, III, No. 1607; Ale- xandresco, ed. 2-a, IV, partea L p. 496). 

5, Deasemenea sunt rerocate pentru 
neindeplinirea  sarcinelor, donaţiunile in- 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VI 

— 67 

Art. 830 

directe. (Demolombe, XX, No. 584; Baudry 
ct Colin, Donations et testamentis, I. No. 
1560; Josserand, II], No. 1007; Alexan- dresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 426). 

6. Deasemenea donaţiunile  remunera- 
torii, sunt revocaie pentru ncindeplinirea sarcinelor.  (Demolombe, XX, No. 583; luc, VI, No. 236; Baudry et Colin, 'Dona- 
tions ct testaments, I, No. 1360; Josserand, III, No. 1007; Alexandresco, ed. 2-u, IV, 
partea 1, p. 426). 

7. Deasemenea sunt revocate peniru 
neindeplinirea sarcinelor darurile manu- ale. (Dalloz, tcp., Disposiiions cenire vifs, No. 1741; Baudry ct Coliu, Donatious et testuments, |, No. 1153; Josserand, III, No. 1607; Alexundresco. ed. 2-a, IV. partea I, 
p. 420). - 

8. 'Donaţiunile mutuale sunt deasecme- nea revocabile pentru neindeplinirea sar- cinelor. (Demolombe, XX, No. 5$3;_Aubry 
ct Rau, ed. t-a, VII, $ 703, p. 381; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, I, No, 
1560, Josserand. III, No. 1607; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea I, p. 425, 420). 

9. In cazul când una dintre donaţiunile 
mutuale este revocată pentru neîndeplini- 
reu sarcinelor cealaltă donaţiunea nu este 
revocată ci rămâne în fiinţă. (Duranton, 
VIII, No. 565; Demolombe, XA, No. 589; 
Demante et Colmet de Santerre, IV. 
NO. 102 bis. IV; Troplong. 'Donations et 
testaments, II, No. 1519; Aubry cet Ruu, ed. 
t-a, VIL, $ 703, nota 3, p. 381: Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 1826; Laurent, 
ALI, No. 515; XIII, No. 16; Huc, VI, No. 
256; Baudry et Colin, Donations ct testa- 
ments, I, No. 1560; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea I, p. 420). 

10. Chiar dacă donaţiunile mutuale ar Îi fost făcute prin acelaş act, revocarea uncia dintre donaţiuni pentru neindepli- nircă sarcinelor, nu aduce revocarea ce- lorlalte donaţiuni. (Demolombe, XX, No. 
556: Dalloz. cp... Dispositions centre vifs, No. 1826). - 

A Î. Când însă donaţiunile mutuale coi- stituesc un adevărat contract comuiaiiv, revocarea uncia dintre donaţiuni pentru ncîndeplinirea sarcinelor aduce revocarea 
ŞI a celorlalte donaţiuni. (Demolombe. AĂ, No. 5S5 urm.: Laurent, XII. No. 515; Baudry et Colin, Donations ct testaments, I, No. 1560; Alexandresco, ed. 2-a IV, par- 
tea I. p. 496). 

12. Donaţiunile prin contractul de că- sătorie sunt deasemenea revocabile pentru 
neindeplinirea  sareinelor. (Demolombe, 
NĂ, No. 535; Josserand, Vi, No. 1007; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea ], p. 426). 

12. Revocarea în cazurile prevăzute de 
art, 955 c, civ. îr. (829 c. civ. T0m.), nu con- 
stitue o excepțiune adusă principiului ire- 
vocabilităţii _ donațiunilor, deoarece în aceste cazuri revocarea nu se face prin voința donatorului. (Demolombe, XX, No. 
559; Mourlon. II. No. 718; Aubry et Rau, 
ed. 4-a. VII, $ 107, p. 409, 410; Laurent, XII, No. 455; Huc, VI, No. 234; Baudry et Co- lin. 'Donations et iestaments, I, No. 1542; 

.
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Planiol, III. No. 2625; Alexandresco, cd. 
2-a. IV, partea |, p. iz, nota 3: C. Ila- 
manșiu, Î. Nosetti-Bălănescu şi Al. Biăi- 
coianu, III, No. 1190). 

14%. Cuvântul condiţiune este întrebu- 
ințat în art. 953 c. civ. îr. (S29 c. civ. rom.) 
in sensul de sarcină. (Baudry et Colin, 
Donations et testaments. L. No. 1545; Pla- 
niol, IL. No. 2630; Josserand. ÎI, No. 
160%: Alexandresco, ed. 2-a, 1Y, partea |. p. 
415. nota 1; C. llamangiu. |. hosetti-Bă- 
lineseu şi AL. Băicoianu. III, No. 1192). 

(5, Surcinele a căror neexecutare dau 
loc la revocarea donaţiunei, pot fi iinpuse 
donatarului în sensul de a face sau de 
a se abține de a face cevă. (Demolombe, 
XX, No. 565; Demante ct Colinet de San- 
terre. LV, No. 96; Aubry ct Rau, ed. t-a, 
VII, $ Zoz Dis, p. 410; Dalloz, Rep, Dispo- 
silions entre vils, No. 1759, 1290; Dalloz, 
Rep., Suppl.. 'Dispositions entre vils Ao. 
494; Laurent, XIL, No. 457; Huc, VI. No. 
936; Baudry ct Colin, Donations et: testa- 
ments, Î, Ao. 15). 

16. Sarcinele cari pot fi impuse unei 
donațiuni pot fi stinulate în folosul do- 
natorului sau în folosul unci terțe per- 
soane. (Demolombe, XX. No. 508; Aubrw 
et lau, ed. +-a, VII. $ ZOZ bis. p. 412; Dal- 
loz, Rep. Dispositions entre viis. No. 1789; 
Buudry et Colin. Donations et testaments, 
I. 1566 urm.; Josserand, III, No. 1608: Ale 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea LI, p. 424). 

17. evocarea donaţiunei pentru ncin- 
deplinirea  sarcinelor constitue  aplica- 
țiunca principiului general a art. 1184 c. 
civ. îr. (1020 şi 1121 c. civ. rom.) deoarece 
donațiunea cu sarcine este întrucâtva un 
contract cu titlu oneros. (Demolombce, 
NN. No. 570; Demante ct Colmet de San- 
terre, IV. No. 96, 96 bis Î; Aubry et Rau, 
ed. 4-a. VII. S 707 bis, nota 2, p. 410, 41; 
Dalloz, 'Râp. Dispositions entre vifs, No. 
1789, 1790; Suppl., Dispositions entre vifs; 
No. 494: Laurent, XII, No. 457; Baudry'ct 
Colin. Donations et .testaments, I, No. 
1545; Josserand] III, No. 1615; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV, partea I, p. 419, Pi. 
422, 427; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1192). 

18. Pentru admiterea revocărei unci 
donajiuni peniru neexccutarea sarcinelor, 
nu cste necesar ca donatorul si pue pe 
donatar. în prealabil, în întârziere, de- 
oarece legea nu cere această formalitate; 
dealtfel donatarul care nu a îndeplinit sar- 
cinele va fi pus în întârziere prin citaţi- 
unca cmisă în baza cererci de revocare 
adresată tribunalului. (Colin et Capitant, 
II, p, S03; Josserand, [ll. No. 1614: Ale- 

xandresco, ed. 2-a, IV. partea I, p. 454: C. 
Hamangiu, |. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1192). 
„19. Când sarcina unei donaţiuni con- 

sistă într'o rentă viageră, neplata ren- 
ditei la termenele prevăzute în contract. 
după părerea generală, aduce revocarea 
donațiunei deoarece  dispoziţiunile art. 
1978 ce. civ. Îr. (16417 c. cir. rom.) nu-si 
giiseşte aplicațiunea la renta constituită 
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cu titlul gratuit ca sarcină a unei dona- 
țiuni între vii, (Demolombe, XA, No. 582: 
Aubry et Rau. cd. 4-a, VII. $ 70? bis, nota 
1. p. 410; Michaux, Donations.: No. 1154: 
Pont, Petiis contrats, L, No. 751; Laurent. 
XII, No. 492; NAVII, No. 315; Baudry 

ct Colin. Donations cet  testumenis, d, 
No. 1564;  Baudey et Wabhl, Contrats 
alcatoires. ete, No. 25S; Guillonarid, Con- 
trats alcatoirs. ete. No. 206; Joserand, II, 
No. 160$; Alexandresco, ed. 2-a LV, pariea 
|, p. 491, nota 2). i , 

20, Ducă însă renta intrece cu inult 

veniturile sau dobânzile bunurilor dăruite, 

dispoziţiunile „art. 1978 c. civ.. Îr. (1047 c, 

civ. rom.), îşi vor găsi aplicaţiunea şi 

neplata renditei va aduce revocarea dona- 

țiunei, (Demolombe, XĂ, No, 5%: Aubry 

et Rau. cd. -a. VII, $ 707 bis. p. 410). 

24, Peniru a se stabili natura sareiuc- 

lor şi efectelor ncexecutării lor, -se va 

cercetă termenii actului şi nai cu seamă 

intenjiunea prezumată a donatorului în 

raport cu natura prestaţiei sau a faptului 

asupra căruia poartă  sarcinu. (Demo- 

lombe, XX, No. 567: Aubry et Rau. ed. 

s-a, VII. $ 701, notele 6, 7, 3, p. 577; Dal- 

loz. Rep * Dispositions entre viis, No. 

1795; Laurent, ALL No. 493; Josserand, Il], 

No, 1616; Alexandresco. ed. 2-a, IV, par- 

tea |, p. IS, nota 1; C Hamangiu. |. 

Rosetli-Balănescuţ si AL. Băicoianu. III, 

No. 1192). | 
29, Tribunalele vor apreciă în mod su- 

verun, interpretând voința  donatorului, 

dacă sarcina impusă, forincază, sau nu 0 

condiţiune a _menţinerei liberalităţii. (La- 

urent, XII, No. 493; liuc, VI, No. 236; 
"Baudry ct Colin, Donations et testumenis, 

|, No, 1549; Josserand. [IL, No. 1616), 

28, Dacă tribunalele, în aprecierea lor 
suverană a termenilor actului şi a inten- 
jiei părților, constată că-nu a făcut din 
sarcinele impuse o  condiţiune absolută. 
ncexecutarea sarcinelor nu aduce revoca- 
rea donaţiunei. (Baudrv ct Colin, 'Dona- 
tions ct testaments. |, No. 1549; Josserand, 
III. No. 1616). | 
24, Dovada sarcinelor care se pretinde 

că au fost impuse unei donaţiuni, tre- 
buceşte să rezulte numai din însăși actul 
de donaţiune, (Dalloz, Rcp., Dispositions 
entre vils, No. 1800; Laurent, XII, No. 
48S). 

25, O donaţiune între vii nu poate fi 
afectată de sarcine tacite. (Laurent, XII, 
No. 4S8; Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea 
IL, p. 421, nota 5). . 
26, Pentru ca ncexcecultarea unei con- 

dijiuni sau sarcine să poată aduce revoca- 
rea donaţiunei, trebuceşie ca sarcina sau 
condijiunea să fie de aşă natură încât do- 
natorul să aibă interes la executarea ci (De- 
molombe. XX, No. 569; Aubry ct Rau. ed. 
s-a VII. $ 701, nota 5, p, 376; Dalloz, Rep,, 
Dispositions entre vils, No. 1791; Laurent, 
XII. No. 50S; Josserand, III. No. 1616; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, LV, partea IL, p. 452). 
27, Iu cazul când condiţiunca sau sar- 

cina impusă unei donaţiuni. este în inte- 
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resul excluziv al donatarului, ca nu mai 
constitue o sarcină ci mai mult un sfat. (Demolombe, XX, No. 569: Aubrw et Rau. 
ed. 4-a, VII $ 701, p, 376; Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 1791, Laurent, 
MI. No. 505), 
28, Donaţiunea va fi revocată chiar 

dacă executarea surcinelor a devenit im= 
posibilă din cauza imprejurărilor indepen- 
dente de voința donatarului,  (Aubry cet 
Rau. ed. 4-a, VIL. $ 707 bis nota 10, p. 
+12: Laurent, XII. No, 506; Baudry et Co- 
lin, Donations et testamente, |. No. 1530; 
Josserand, III. No. 1609: Contra: Dalloz: 
Rep. Dispositions entre vifs. No. 1504). 
29, Dacă insă imposibilitatea  exceu- 

tării a survenit înainte de punerea în în- 
târziere a xdonatarului. donaţiunea nu va 
fi revocată. (Aubry et Rau, ed. ta. VII, 
$ TUZ bis, nota 11, p. 410), 
30, Donaţiunea poate îi revocată chiar 

dacă surcinele au fost executate de dona- 
tar, insă executarea lor a fost rău făcută. 
(Baudry et Colin, Donations et testaments, 
IL. No. 1546; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea ]. p. 477). . 

„ Donaţiunea poate fi revucată chiar dacă donatarul a executat o parte din sar- cincle impuse. (Laurent. NII No. 509; 
Josserand, ll, 
cd. 2-a, IV, partea [. p. 497, nota 2). 
32, Când sarcina, în intenția donato- 

rului. afectează numai o parte din bunu- 
rile dăruite, revocarea donaţiunci pentru 
indeplinirea sarcinelor va fi admisă numai în parte. (Josscrand, III, No. 1615). 
38, Tribunalele vor apreciă în mod su- 

veran dacă nu sa executat sarcina impusă 
unei. donaţiuni. (Baudey et Colin. Dona- 
tions et testaments, |. No. 1549; Josscrang, 
III. No. 1609. 1616; Alexandresco, cd. 2-a, 
IN. partea |, p. 7, text şi nota 2). ! 
34. Donaţiunea nu poate fi revocată 

dacă ncexecutarea sarcinei rovine din 
kreşeală: sau faptul  donatorului. (Demo- 
lombe, XX, No. 596; iDalloz, Rep, Dispo- 
sitions entre vifs, No. 1803; Laurent, NIL, 
No. 507; Baudry ct Colin, lonatiuns et 
testaments, I, No. 1503; Josserand. III, No. 
1609; Alexandresco, cd, 2-a, IV, partea 
I, p. 427, nota 2), - 

5. levocareu donaţiunei pentru ne- 
executarea sarcinelor, poate fi cerută, în 
primul rând. de către donator. (Demo- lombe. XX, No. 59; Aubry et Rau. ed. 
va, VII, $ 707, bis, p. 42; Dalloz, hâp., 
Dispositions entre vifs, No, 1507; Suppl. 

ispozitions entre viis. No. 498: Laurent. XII. No, 496; Ilue. VI. No. 238; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, I. No. 
1565; Josserand. III, No. 1610; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV, partea |, p 454; C. 
Hamangiu, 1. Rosetiti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1193). 

G. Deasemenea revocarea donaţiunei 
pentru ncindeplinirea sarcinelor, poate fi cerută de moştenitorii donatorului, (De- molombe, XX, No. 592; Mourlon, [I, No, 72s: Troplong. Donations et testaments! 
Il. No. 1300; Aubry et Rau, ed. a. VII. 
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$ 707 bis, p. 412; Michaux, Donations, No. 
1149; Dalloz, Rep... Dispositions entre vifs, 
No. 1509; Suppl.. Dispositions centre vifs, 
No, 499; Laurent, XII, No. 497; Huc, VL. 
No. 238; Baudry et Colin, Donations et 
testamenis. Î, No. 1569: Josserand, III, No. 
1610; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ], 
p. 43, text şi nota 3; C. Mamangiu. |. 
Hosctti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, [Il 
-1195). 

27, Când vbicctul dăruit este divizi- 
bil, acţiunea în revocarea unci donațiuni 
peniru neexecutarea condiţiunilor se di- 
vide de plin drept între moştenitorii dona- 
torului proporţional cu parica ce iau div 
moştenire (Laurent. NIL, No. 502; Ale- 
xandresco, cd. 2-u, IV. partea IL, p. 455: C. 
Ilamangiu, |. Rosetti-Bălăneseu şi Al, Băi- 
coianu, INI, No, 1193). 

88. Dacă însă donaţiunea a fost făcută - 
sub o condiţiune indivizibilă ficeare din 
moștenitorii donatorului are dreptul să 
ecară revocarea întregei donaţiuni în caz 
de  ncexecutarea _ condițiunei. (Alexan- 
dresco, cd. 2-a. IV. partea Î, p. 133: C. 
Iamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, ÎlI, No. 1193). 
29, Crediiorii donatorului pot în baza 

dispoziliunilor ar. 1166 ce. civ. În. (974 c. 
civ. 'rom.), să ceară reîntoarcerea dona. 
fiunci. făcută de debitorul lor, pentru nc- 
executarea condiţiunilor. (Demolombe, XX. 
No. 595; XXV, No. 54: Demante ct Colmet 
de Santerre. IV, No. 96 bis, ÎI: Mictuaux. 
Donations, No. 1151; Mourlon, Il. No. 728; Aubry ct Rau. ed. 4-a, VII, $ 707 bis, nota 
7, p. 412; 'Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 499; Laurent. XII. No. 498: Iluc, 
VI, No. 25S; Baudry ct Colin, Donations 
ci testamenis, I, No. 1570; Josserand, III, 
No. 1610; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea Î. p. 44: C, Hamangiu, 1. Rosetti-Bă: 
lănescu şi AL. Băicoianu, IM, No. 1195; 
Contra: Coin-Delisle. Art, 954, No. 11). 
40. Chiar în cazul când condiţiunile ar 

[i fost stipulate în folosul unui terț, cre- ditorii donatorului au dreptul să ceară 
revocarea donațiunei, făcută de debitorul 
lor, pentru _ncîndeplinirea condiiiunilor. 
(Aubry et Rau. cd. 1-a, VII, $ 207 bis, 
nota 7, p. 412; Daloz, Râp., Suppl., Dispo- 
sitions entre vits, No. 499). : 
41, n aceste. cazuri creditorii nu lu: crează în' numele lor, ci în numele dona- torului, debitorul lor. (Aubry et Rau, ed. 

s-a, VII, $ 707 bis, p. 412; Baudry ct Co- lin. Donations et testaments, I, No, 1570). 
42. Dacă moştenitorii donatorului nu 

au renunțat la acţiunea în revocarea do- 
națiunei, pentru  ncexecutarea sarcinelor. 
creditorii săi au dreptul să introducă ei 
această acţiune în numele debitorului lor. 
(Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea Lp. - 451: Comp.: Josserand, III, No. 1610). 
43. Când moştenitorii donatorului au 

renunțat la acţiunea în: revocurea dona- 
țiunei pentru  ncexecutarea  sarcinelor. 
creditorii lor vor puteă atacă această . re- 
nunțare ca fiind făcută în frauda dreptu- 
rilor lor, in virtutea dispozițiunilor art.
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1177 c. civ. fr. (975 e. civ. rom), (Alexan- 

dresco, ed. 2-a. IV. partea |. p. 451, 452. 

4% Acţiunea în revocarea unci donu- 

țiuni pentru ncexecutarea sarcinelor poate 

fi cedată cu titlu oneros sau gratuit unui 

terţ care va avcă drepiul să exercite a- 

ceastă acțiune. (Demolombe, NN, No. 

596; Michaux, Donations, No. 1152; De- 

mante ei Colmet de Santerre, IV, No. 90 

bis, IEI; Laurent, XII, No. 300; Iluc, VI 

No. 255; Baudry et Colin, Donations et 

testaments, |, No. 1571; Alexandresco, ed. 

2-a, IV, partea LI, p. 452). 

45, In cazul când sarcinele sau condi- 

țiunile sunt impuse în folosul unui terţ, 

care a acceptat această stipulaţie, acesta 

va avcă dreptul să forțeze pe donator să 

îndeplinească condiţiunile. (Demolombe. 

ÎN, No. 597; Aubry et Rau, ed. ta, VII, 

$ 707 bis, p. 412; Dalloz, Râp., Dispositi- 

ons entre vifs, No. 1807; Suppl., Disposi- 

tions entre vifs. No. 493; Laurent, XII, No. 

499; Iluc, VI, No. 258; Baudry et Colin, 

Donations et testamenis, I, No. 1567; Pla- 

niol, Il. No. 2033; Josserand, III, No. 

1610; Alexandresco. ed. 2-a, LV, partea l, 

p. 450). 

4G. Acest terţ nu va aveă însă dreptal 

să ceară revocarea donajiunei pentru ne- 

îndeplinirea condiţiunilor, drept pe care 

3 are numai donatorul. (Demolombe. 

XX, No. 597; Aubry et Rau, cd. ta VII, 

$ 707 bis, nota 9, p. 412; Dalloz, Rep, Dis- 
position entre vils, No._ 1807; Suppl., Dis- 

positions entre vis, No. 49S: Laurent, 

XII, No. 499; Huc, VI, No. 258: Baudry 

ct Colin, Donations et testamenis, Î. No. 

1567; Planiol, III, No. 2633; Josserand, III, 

No. 1610; Alexandresco. cd. 2-a, IV. parica 

I, p. 430; C. Hamangiu, |. Rosctti-Bălă- 

nescu şi Al. Băicoianu. III, No. 1193; Con- 

tra: Vazcille, -Successions; Donations et 

testaments, Art. 954, No. 14). 

47. Donatarul nu'are drtptul să ceară 

revocarea donaţiunei peniru că nu a ext- 

cutat sarcinele. (Demolombe, AX. No. 591; 

Laurent, XII, No. 496; Baudry ct Colin, 

Donations cet testaments, Î, No. 1565). 

48. Actiunea în revocarea unci dona- 

țiuni pentru „ncindeplinirea sarcinclor 

poate îi exercitată, timp de irci zeci ani, 

care curg cu începere dela neexecutare. 

(Demolombe, XX, No. 602; 'Demante et 

Colmet de Santerre. IV. No. 96 bis, III; 

Mourlon, IL, No. 729; Laurent, XII, No. 

510; Baudry ct Colin. Donations et testa-- 

ments, I, 1572, 1573; Planiol, III, No. 2636; 

Josserand, III, No.. 1612; Alexandresco, cd. 

2-a, IV, partea IL, p. 433). | 

49, Acţiunea în revocarea donațiuni- 

lor pentru ncexecutarea sarcinelor poate 
fi exercitată contra donatarului. (Josse- 
rand, IL[, No. 1611). 

HO. Acţiunea .în revocarea donaţiuncei 

pentru neindeplinirea condiţiilor poate fi 

“exercitată contra moștenitorilor donata- 

rului. (Dalloz, Râp.,. Dispositions entre 

viîs, No. 1813; Suppl., iDispositions entre 

vits, No. 500; Laurent, XII, No. 501; Jos- 
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serand. II. No. 161: Alexandresco, ed- 

2-a. 1Y. partea |, p. 452). 
5(„ Dacă sarcina poate îi executată şi 

de alte persoane iar nu numai de donatar, , 

noştenitorii acestuia vor putcă împiedecă 

revocarea executând ci sarcinile sau pu- 

nând pe alţii să Je execute. (Dalloz, Rep. 

Dispositions entre vils, No. 18515), 

50, În cazul când sarcina. după na- 

tura ci. nu puteă fi executată decât de 

donatar. moştenitorii acestuia succed la 

obligația de daunc-interese care ciideă în 

sarcina autorului lor, obligaţie care con- 

stitue echivalentul prestaţiei la care cră 

„obligat faţă de donator. (Demolombe, XA. 

No. 594; Dalloz, Rep., Dispositions entre 

vifs, No. 1815; Laurent, XII, No, 501). 

52, In cuzul precedent obligația de 

daune-interese incumbă moștenitorilor nu- 

mai dacă donatorul a pus în întârziere 

pe donalar, în timpul vieţii sale. (Demo- 

lombe, AX, No. 594; Dalloz, R6p.. Dispo- 

sitions entre vifs. No. 1515: Contra: Lau- 
rent, XII, No. 501). 

54, Revocarea unti donaţiuni nu poate 

fi îndreptată în contra unci terţe persoane, 

ci înainte ca donatorul să-şi exercite ac- 

jiunea sa de revendicare în contra terţului. 

irebueste că cl să ccară rezoluţiunea con- 

tractului faţă de donatar acțiune în care 

c bine să cheme în cauză şi pe tert pentru 

cai hotărîrea de rezoluțiune să-i fie opoza- 

bilă. (Durantou, VII. No. 954; 'Demo- 

lombe, XX, No. 594; Mourlon, II, No. 728; 

Dalloz. Rep., Dispositions entre viis, No. 

814: Laurent, XII, No. 501; Alexandresco, 

ed. 2-a, IV, partea L p. 425, 452, 455; 

Comp; Josserand,, III, No. 1611). 
55, Efectele revocării donaţiunilor pen- 

tru ncexecutarea condițiunilor sunt ace- 
leaşi ca şi la revocarea oricărui contract 
în genere. (Demolombe, XX. No. 6083; 
Aubry ct Rau. ed. s-a, VII, $ 707 bis, nota 
6 p. 41; Daloz, Râp., Dispositions entre 
viis, No. 1815: Suppl., Dispositions entre 
vifs. No. 501: Laurent, AI, No. 511; Bau- 
dry ct Colin, Donations ct testaments, I, 
No. 1576; Planiol. III, No. 2633; Josscrand, 
III, No. 1620: Alexandresco.: cd. 2-a, ÎV, 
partea [, p. 422, 425; C. Hamangiu, |. Ro- 

setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. III, No. 
1194). 

56. Articolul 954 c. civ. în. (cu şi art. 
1079 din codul italian), cuprinde urmă- 

toarea frază eliminată de legiuitorul ro- 

mân ca ncexactă: „dăruitorul va avea 
contra terţilor detentori ai imobilelor dă- 
ruite toate drepturile ce cl ar fi avut 
contra însuş donatarului”. Eliminarea a- 
cestei părti de către legiuitorul român s'a 
fiicut, deoarece se poate ca uncori dona- 
torul să aibă contra donatarului drepturi 
pe cari nu le are contra terţilor şi invers. 
donatorul poate, să aibă contra terţilor 
drepturi pe cari nu le are contra donata- 
rului. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, 
p. 420, nota 1). - 

57, Revocarea unci donaţiuni pentru 

neexecutarea condiţiunilor repune lucru- 

rile în starea ca şi cum nu ar fi avut loc 
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donaţiunea şi donatorul are în contra ter- 
ților deținători ai bunurilor dăruite ace- 
laşi acțiuni pe care le avcă în contru do- natarului. (Dalloz. Râp., Dispositions entre 
vis. No. 1815). 

58. Când donaţiunea este revocată 
pentru neindeplinirea condiţiunilor, dona- 
tiunca dispare şi bunurile reintră în mâna 
donatarul în timpul poscsiunci sale. 
drepturi reale pe care le-ar fi constituit 
donatarul în timpul posesiunci sale. 
(Aubry ct Rau, cd. 4-a. VII. $ 707 bis. 
nofa 6, p. 411: Dalloz. Rep. Dispositions 
entre_vils, No, 1815: Laurent. XII. No. 
516: Iluc, VI. No, 240: Baudry et Colin, 
onations ct_testaments. I. No. 1576; Jos- 

scrand. III, No. 1620: Alexandresco, ed. 
2-a, ÎV, partea [| p. 419, p3: C. Iamangiu. 
I.. Rosctti-Bălănescu și Al. Băicoianu. III. 
No. 1194). 
59. Astfel revocarea donaţiunci pentru neindeplinirea condițiunilor, face să cadă adiudecarea bunurilor dăruite. pronunţate pe baza urmăririi șilită îndrebtată con- tra donatarului. (Demolombe. XA. No. 601: Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 207 bis. nota 12 p. 412; Baudry ct Colin. Donations et testaments, 1, No. 1573). . 60. evocarea donaţiunii pentru ncin- deplinirea condițiunilor își produce cfec- tele chiar faţă “de terții de bună credință care au obiinut dela donatar vreun drept asupra bunurilor dăruite. (Aubry cet Rau, ed. 4-a, VII, $ 707 bis, nota 6, p. 4ti: Dal loz. Rep. Dispositions entre vifs, No, 1817; Laurent, XII, No. 516 urm; Baudry ct Colin. Donatious et testaments. I. Na. 1545). 

6. Revocarea donaţiunei pentru ncîn- deplinirea sarcinelor face. să subsiste ac- tele” de administraţie făcute de donatar. cum ar fi un contract de locaţiune mai mic de 9 ani (în dreptul Român. 5 ani). (Duranton. XVIII. No. 134: Bcudant, Vente ct louage. No. 497: Laurent, AL. No. 520: Baudry et Waul, Louage, I, No. 83; Guil- louard, Louage, [. No. 50: Alexandresco. cd. 2-a. 1V, partea Î, p. 425, nota 2). 
62. Când obiectul donaţiunei îl for- mează lucruri mobile, incorporale, cum sunt rentele, revocarea donaţiunei pentru neindeplinirea condiţiunilor. dă dreptul do- natorului de a le revendică în mâinele ter- ților dobânditorii. chiar dacă ci ar fi de bună credinţă. (Michaux. Donations. No. 1532; Aubry et Rau, cd, s-a VII S 704 bis nota 6, p. 411: Laurent, XII, No. 518; Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea ], p. 424, nota). ă | 
62. Când obiectul donaţiunei îl for- mează lucruri mobile corporale, revocarea 

donațiunci pentru neîndeplinirea condiţi- unilor nu poate aiinge pe terţii dobân- 
ditori ai acestor obiecte dacă pot invocă 
excepțiunea prevăzută de art. 2270 e. civ. 
fr. (1909 c. civ. rom.). (Mourlon. II, No. 729; 
Michaux, Donatians, No. 1153; Aubry cet 
Rau, ed. 4-a. VII. $ 707 bis. nota 6, p. 
411; Laurent, XII. No. 5i8: Planiol. III. 
No. 2655: Josserand. III. No. 1621: Ale- 
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xandresco, cd. 2-a. IV, partea 1, p. 423, +24, 334; Hamangiu. [. Rosetii-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III. No. 1194), 
G4. Terţii detentori ai imobilului dă- 

ruit vor puteă opune donatorului pres- 
criplia de trei zeci ani. (Josserand, IIL, No. 1621: Alexundreșco, ed. 2-a. IV. par- 
tea Lp. 425, 453; C. Ilamangiu, [. Ro- scuti Bălănescu şi Al. Băicoianu. III. No. 
1194). 
65, Terjii detentori ai imobilului dă- -ruit vor putea opune donatorului prescrip- ţia de zece sau două zeci ani. dacă a exXis- tat din partea lor bună credință. (Alexan- 

„ partea I.. p. 425, 453). 66. In cazul când revocarea donaţiunci 
pentru neindeplinirea  condiţiunilor este îndreptată contra donatarului, acesta va trebui, după părerea generală, să restituc. 
fructele din momentul cererei de revo- 
care, deoarece în accastă materie se aplică, prin analogic, dispozițiunile art. 93 e. civ. în. (854 c. civ. rom.). (Demolonmbe, NA, No. 611; Demante et Colmet de San- terre, IV, No. 97 bis: Dalloz, Râp., Dis- positions entre vifs, No. 1519; Suppl., Dis- positions entre vils, No. 502; Baudry ct Colin Donations et testaments, I. No. 579; Planiol. IIi. No. 2635; Josserand, III, No. 1621: C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu LII, No. 1194). 
67. Duvă altă părere în caz de revo- vocarea donaţiunei pentru neindeplinirea condițiilor, donaiarul va irebui să restitue fructele cu începere din momentul facerii donaţiunci. (Mourlon II, No. 727; Laurent, XII, No. 512; Ilue, VI, No. 239; Alexan- : dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 424). 
68. După a treia părere, în caz de Te- vocarca donaţiunci pentru neîndeplinirea condiţiilor, donatarul va ircbui să rcestitue fructele cu începere dela data punerei sale în întârziere. (Dalloz, Rep. Dispo- sitions entre vils, No. 1819; Suppl., 'Dispo- sitions entre vifs, No. 502). , 69. Dună a patra părere, în caz de 

revocarea donaţiunci pentru neindeplinirea condițiunilor, donatarul va trebui să rog-' titue fructele din ziua de când este în culpă. (Duranton, VIII. No, 535; Troplong, Donations ct testaments. I, No. 295). 
70. In cazul când donatorul trebuceşte 

să restitue fructele, cl va avcă dreptul să 
facă compensaţia acestor fructe cu cecace eventual a plătit asupra sareinelor. în 
executarea donaţiunei. (Demante cet Col- 
met de Santerre, IV, No, 97 bis: Dailoz, Rep., Disvositions entre _vifs No. 1819: Laurent, XII, No. 514: Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea |. p. 425). . 
41. Donatorul va restitui nu numai ca- pitalurile primite, ci şi dobânda lor. (De- mante ct Colmet de Santerre IV. No. 97. bis; Laurent, XII, No. 514: Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea. [, p. 495). i 
72. In cuz de revocarea unei donaţiuni pentru neindeplinirea condiţiunilor, terţii dobânditori de bună credință vor trebui să restitue fructele din momentul de când 

au încetat de a fi de bună credință. (Du-
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anton, VIII, No. 543: Demolombe, XX, Ao. 

612: Dalloz, Rep., Dispositions entre vis, 
No. 1820; Josserand III, No. 1621; Comp:: 

Laurent, XII, No. 519; Alexandresco, ed. 

2-a, IV, partea I, p. 495). , 

73, Astfel dacă donatorul a intentat 

în contru lor acţiunea în revendicare, ei 

vor datori fructele din momentul acesti 

acțiuni, sau dacă acţiunea a fost îndrep- 

tată contra donatarului, însă au fost şi ci 

puşi în cauză. ci vor fi obligaţi. u re- 

stitui fructele din momentul acţiunei. (Dat. 

loz. R&p., Dispositions entre vils, No. 1520), 

74, Dacă donatorul nu a pus în cauză 

şi pe terți, ci vor datori restituirea fruc- 

telor din momentul introducerci acţiunet 

de revendicare în contra lor, însă donatorul 

va avea dreptul să ceară dela donaiar 

fructele cuvenite în intervalul dela acti- 

unca de revocare introdusă în contra a- 

cestuia şi până la acțiunea de revendicare 

contra terţilor. (Dalloz. Rep. Dispositi- 

ons entre: vils, No. 1820). o 

75, |n cuz de revocarea donaţiunei 

pentru ncîndeplinirea condiţiunilor, dona- 

tarul are drept să i se rambursese chel- 

tuclile utile şi necesare Lăcute asupra lu- 
-crurilor dăruite. (Demolombe, XX, No. 

610; Dalloz, Rep. Suppl» Dispositions 

entre vifs, No. 503; Baudry ct Colin. Do- 

națions ct testaments, Î, No. 1531; Jossc- 

rand, III, No. 1624; Alexandresco, ed. 2-a, 

IV, partea L p. 83; Comp.: C. JMamangiu, 

I. Rosetii-Bălănescu și Al. Băicoianu, Il 

No. 1194). | J 
7G. Deasemenea donatorul va trebui să 

" despăgubească pe donatar de plus-valuta 

adusă imobilului dăruit, prin cheltuelile 

făcute de donatur. care. i-au mărit va- 
loarea. (Demolombe, XX, No. 610; Huc, 
VI, No. 259; Baudry ct Colin, Donations 

ct testaments, |, No. 1581; Josserand, III, 
No. 1621: Alexandresco, ed. 2-a, IV. par- 

tea 1. p. 495; Comp.: C. Hamangiu. Î. Ro- 

setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II. No. 

1194), 
77, In- caz de revocarea dunaţiunei 

pentru neindeplinirea condiţiunilor, dona- 
tarul va datori despăgubiri pentru deteri- 
orările ce a adus bunurilor dăruite. (iDc- 

molombe, XX. No. 610; Josserand, III, No. 
1621; Alexandresco, ed. 2-a IV, partea |, p. 
495; Comp.: C. Hamangiu, [. Rosetti-Bă- 
lănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 1194). 

78. In caz de revocarea donaţiunci 
pentru ueindeplinirea condiţiunilor, dona- 
tarul va putcă fi obligat la plata de daune 
interese, ca lu rezoluțiunea oricărui con- 
tract sinalagmatic. (Laurent, XII, No. 
501; Baudry et Colin, Donations et testa- 
ments, IL. No. 15$2; Josscrand, III,. No. 
1617; Alexandresco, ed. 2-a. LV, pariea 1, 
p. 424, 425: C. Hamangiu.'|. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, IL, No. 1192). 

79. Daunele interese vor fi însă da- 
torite potrivit dispoziţiunilor art. 1146 c. 
civ. în. (1081 c. civ. rom.), numai dacă do- 
natarul a fost pus în întârziere. (C. Ila- 
manșiu, Î. Rosctti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, IML. No. 1192). 
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80. Când în acelaş uct de donațiune se 
cuprind donaţiuni pur şi simple şi do- 
naţiuni cu sarcine, revocarea donaţiunilor 
cu sarcine pentru neîndeplinirea condiţi- 
unilor nu aduc rezoluțiunea şi a donaţiu- 
nilor pur şi simple, (Dalloz, Rep. Disposi- 
tions entre vils, No. 1521). 

8|. Ducă însă dispoziliunile aceluiaș 
act de donaţiune sunt indivizibile, revo- 
curea uneia dintre donaţiuni aduce şi re- 
zoluţiuneu celorlalte  donaţiuni. (Dalloz. 
Rep... Dispositions entre vifs, No. 1821). 

829, In cazul când sareinele impuse do- 
naţiunei pot fi executate de orice persoană, 
terții detentori ai bunurilor dăruite pot 
împiedecă revocarea, obligându-se ci a 
execută sarcinele. (Aubry ct Rau, cd. 4-a. 
VII, $ Zoz bis, nota 14. p. 415: Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vils, No. 1S18; Laurent, 
XII, No. 510, 517; Iluc, VI, No. 240; Buudry 
et Colin. Donations et testamenis, Î, No. 
1552, 1578; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea |, p. 47, text şi nota 1). 
83. Deasemenea în acest caz creditorii 

donatarului vor puteă cvită revocarea do- 
naţiunei, obligându-se ca să execute sar- 
cinele. (Aubry et Rau, cd. 4-a, VII $ 
707 bis, p. 415; Dalloz, Rep. Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 500; Laurent, XII, 
No. 510, 517; lluc, VI, No. 240; Baudry et 
Colin. Donations cet testaments, I, No. 
1532, 1578; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea |. p. 7, text şi nota 1). 
84, Dacă insă în intenţiunea  donato- 

rului a fost cu sarcinele să fie executate 
numai de donatar, ncexecutarea lor va 
aduce revocarea donaţiuuei, sarcincle ne- 
putând fi executate de alte persoane. (De- 
molombe. XX. No: 604; Aubry cet Rau, 
ed. -a, VII $ 707 bis. nota 15, p. 415: 
Dalloz. Râp., Suppl., Dispositions entre 

„vifs, No. 500; Laurent, MIL, No. 517; Bau- 
dry et Colin. Donations et testaments. 1, 

? No. 1555, 1578: Alexandresco, ed. 2-a, 
partea Î, p. 427, nota 1). 

, 85. Donatarul care a acceptat o dona- 
țiune, după o părere poate renunjă la ea 
în cazul unci donaţiuni pur şi simple, fără 
consimţământul donatorului. (Demolombe, 
NN, No, 574: Demante et Colmei de San- 
terre, IV, No. 96 bis i: Dalloz, Râp.. Dis- 
positions entre vifs, No. 1806; Troplonzg. 
Donations ct testaments, Î, No. 65), 
85 his. Prin această renunțare, dona- 

tarul nu poate aduce prejudiciu dreptu- 
rilor terjilor persoane cu care ar f « i con- 
tractat posterior acceptării -donaţiunei. 
(Dalloz. Rep... Dispositions centre vifs. 
No. 1500), 

86. 'După altă părere donatarul care a 
acceptat o donațiune, nu poate renunţă la 
ca, fără consimțământul  donatorului, 
chiar în cazul unei donațiuni pur şi simple, 
deoarece donaţiunca fiind un contract, nu 
se poate desfiinţă prin voința numai a 
uneia dintre părţile contractante. (Duran- 
ton. VII, No. 17: Aubry et Rau, ed. 4-a. 
VII.» $ 706, p. 405 Laurent, XII. No. 459; 
Huc, VI. No. 256; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testamenis, I. No. 1556; Planiol; 
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III. No. 2357: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea Î. p. 450). 

7. În cazul donaţiunilor cu sareine, 
după părerea generală, donatarul nu poate 
renunță la donaţiune, fără consimţămân- 
tul donatorului deoarece donaţiunea consti- tuc. în acest caz un adevărat contract 
sinalagmatic. (Demolombe, NN, No, 574. 575; Aubry et lau, ed. f-a. VIL $ 706. 
nota 11, p. 405; Dalloz. Rep. Dispositions 
entre  vits, No. 1800: Laurent, XII. No. 489; Iluc, VI, No. 23%: Baudry et Colin, 
Donations ct testaments. [. Noi 1536: Pla- 
niol, II, No. 2632: „Mlexundresco, ed. 2-a. 
V, partea IL. p. 450). 
88. După altă părere, se poate renunţă 

la donaţiunile cu sarcine, şi în special, la 
donaţiunile făcute cu sarcină de a plăti 
oarecari datorii, deourece ele pot Îi con- 
siderate cu nişte contracte de binefacere. 
(Demante et Colmet de Santerre, LV, 
No. 96 bis, I|. 
89. Ducă însă dunatarul şi-a rezervat 

facultatea de a renunţă la donaţiune, el 
arc dreptul să renunţe, (Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea |, p. +30, 431). ! 
90. Tribunalele vor upreciă în mod su- 

veran, chiar fără existența unei clauze 
exprese în actul de donaţiune că intenţia 
părților contractante a fost cu donatarul 
să aibă dreptul si renunţe la donaţiune. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 706, p. 40S; 
Alexandresco, ed, 2-a. IV, partea I, p. 450. 
451), 
91. Donatorul în loc dea cere revo- 

carca uuci donaţiuni pentru neindeplini- 
rea condiţiunilor, are facultatea să ceară. 
pe toate căile de. drept, ca donatarul să 
execute sarcincle dacă. această executare 
este posibilă. (Demolombe XX, No. 575; 
Aubry et Rau, ed. t-a, VII, $ 701, p. 379, 
$ 706, nota 10, p. 407: Dalloz. Rep. Dis- 
positions entre vifs, No. 1806; Laurent, 
AIL. No. 459. 1400. 494, 4095, 496; Huc, 
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"AX, No, 5914; Aubrv et Rau, 

VI, No. 256; Baudry cet Colin. Donatious. 
ct testaments, Î, No. 1555. 1536, 1557; Jos- 
serand. ÎI, No. 1617; Alexandresco, ed. 
2-a. 1V, parica 1, p. 495, 40; Contra: 
Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 
'96 bis, 1). 
„92, Această soluțiune are loc chiar 
ducă sarcinele ar întrece valoarea dona- 
țiunei. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VIL, $ 7006, 
p. 407: Alexandreseo, cd. 2-a. 1V. partea 
L.'p. 451, nota 2), 
92. În aceste cazuri donatorul nu poate 

avcă vreun privilegiu asupra bunurilor 
dăruite pentru garantarea executării sar- 
cinelor deoarece privilegiile sunt de drept 
strict şi nu pot există decât în virtutea 
unui text expres. care lipseşte în dreptul 
civil. (Demolombe, XX. No. 576; AMass6 ct erg€ sur Zachariae, V. ş 195, nota 1, p. 137: Troplong, Donaiions et testaments, I. No. 216; Huc. XIII, No. 110: Guillouard, Privileges ct hypotheques, II, No. 468; Planiol, II, No. 2893: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea Î, p. 450, nota x, p. 482, +55; Contra: Demante ct Colmet de San- terre. IV, No. 9 bis. I: IX. No. 56 bis, VI; 
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Pont. Privileges „et hipoteques. L. No. 185: Baudry ces Loynes, Privileges ct hipothe- 
ques, |. No. 581). 
94. Insă donatorul poate stipulă orice 

garanție pentru executarea sarcinelor. 
cum ar Îi o ipotecă convenţională. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea 1], p. 450, 
nota). 
95. Dacă lucrul dăruit a pierit prin caz 

fortuit după facerea donaţiunci. donatarul 
este obligat să execute sarcinele deoarece 
cl fiind proprietarul lucrului. pierderea lui 
îl priveşte. (Demolombe, NY. No. 577; 
Troplong. Donations ct testaments, I. No. 
69; Alexandresco. cd. 2-a, IV, partea |, 
D431). . , 
96. Donatorul poate renunţă la dreptul 

de a cere revocarea donaţiunei pentru 
neexecutarea  sarcinelor.  (Demolombe, 

L ed. 4-a, VII 
$ 706, pa 40S: Dalloz. Rep. (Dispositions 
entre viis, No, 1508; Laurent, XII. No. 
494: Baudry cet Colin, Donations cet testa- 
ments. |. No. 1574; Josseraud, III, No. 1617; 
Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea I, p. 432). 
97. Dacă însă sareinele au fost stipu- 

late în folosul unei terţe persoane, care 
şi-a manifestat intenția de a profită de 
această stipulaţie, donatorul nu mai poate 
renunță la revocare. (Aubry ct Rau, cd. 
4-a. VII. $ 700; nota 12, p. 408). 
98. Renunţarea la revocarea dona- 

fiunei _pentru  ncîndeplinirea  sarcinelor | 
poate fi expresă sau tacită. (Laurent, XII, 
No. 495; Josserund, III. No. 1617; Ale- 
xandresco, ed. 2-a. IV. partea |, p. 452). 
99. lenunţarea donatorului nu „se 

poate niciodată prezumă (Laurent, XII, 
+96; Baudry ct Colin, Donations et testa- 
ments. I, No. 1574). 

10Q. Dacă donatorul a încetat din 
viață, donatarul nu poate opune moşteni- 
torilor donatorului care cer revocarca 
donațiunei pentru ncexecutarea sarcinelor, 
o fine de neprimire din faptul că autorul 
lor nu_a cerut revocarea în timpul vieţei 
sule. (Demolombe, XX. No. 592; Aubry «et 
Rau, cd. 4-a, VIL, $ ZO7 pis. nota 8 p. 412; Dalloz, Rep. Suppi., Disposilions entre 
vifs, No. 499; Baudry et Colin. Donations 
et testaments.- I, No. 1569), 

101. Chiar dacă donatorul a urmărit. 
mâi întâi executarea sarcinelor, el poate 
apoi se ceară revocarea donaţiunei pentru 
neindeplinirea sareinelor, - fapiul său ne- 
putând constitui o renunțare .la dreptul 
de revocare. (Laurent, XII, No. 496). 

02. Renunţarea  donatorului la acţi- unea de revocarea donaţiunei poate fi ata- - cată ca frauduloasă, de către creditorii 
ŞI _Tenrezentaniii donatorului, (Laurent, XII. No. 495; Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea I. p, 452, nota 2), 
103. Donatorul are dreptul să facă tranzacţie asupra dreptului său de a cere revocarea donaţiunei pentru neîndeplini- 

(Dalloz, Rep, Dispositi- 
ons entre vils, No. 1808). 

04. A sc vedeă art. Săi şi 8536 din co- 
dul civil cu notele respective).



Art. 831 

Jurisprudenţi. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Conveniia cu clauza de întreţirere 

este un contract nenumit, neprevăzut de 

codul civil, iar în materie de reziliere, ne 

conducem după principiile generale, adică, 

neindeplinirea obligațiunilor, poate da loc 

la desfacerea raportului juridic, pe _baza 

articolului 1020 e. civ. (Jud. Herţa-lDoro- 

noi, 2 Aprilie 1925, Pand, Rom. 1926 III, 

27: Judecătoria ocol. II. C.-Lung, ti Mai 

1925, Dreptul 21/1925), 

9. Deşi prețul într'o vânzare trebuie 

să consisie dintr'o sumă de bani totuși se 

poate ca acest preţ fixat în bani să (ie 

convertit prin acelaş act într'o obli- 

rațiune impusă cumpărătorului de a între- 

ține pe vânzător cu cele trebuitoare exis- 

tenței sale. 
Deoarece pretinsul cumpărător contrac- 

tează prin un astfel de aci o simplă obli- 

gatiune de a face, contractul în chestiune, 

nu mai poate fi o vânzare, după cum nu 

poate fi nici un.schimb pentrucă cel care 

cedează imobilul nu primeşte un al lucru 

care să vină să-i ia locul în pairimoniul 

său, 
Un astiel de contract, format în aceste 

condițiuni şi care este cu siguranță vala- 
bil, pentru motivul că se consideră ca 

- preţ 'fuptul promis de a hrăni, adăposti 
şi întreţine pe vânzător, este un contract. 

nenumit şi :nu o vânzare, neputându-se 

transfurmă în vânzare un contract care 
este o simplă convenţiune de întreținere 

(nourriture) cu titlu oneros. (Trib. Doro- 

hoi, 26 Septembrie 1995, Jur. Gen. 1925 

No. 2210; Judec. ocol. Bârea-Dolj, 3 Oc- 
tomvrie 1925, Jur. Gen., 1926 No. 39). 

8, Desi reclamantul nu dovedeşte că 

neindeplinirea obligaţiunii ce şi-au luat 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VII 
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pâriţii nu-i produce vreun prejudiciu ma- 

terial, totusi acţiunea sa nu ar putcă fi 

respinsă de planuv pe bazu principiului: 

„pas dinteret, pas daction”, lindcă şi un 

interes moral sau de ordin sufletesc ar pu- 
tea legitimă o astfel de acţiune, dacă pări- 
ţii ar fi în culpă, neindeplinirea acestei 

condițiuni, sub care s:a tăcut actul dotal. 

In speţă, obligaţia impusă pâriţilor de 

a locui cu reclamantul în casă nu ar con- 

stitui propriu zis o sarcină pentru ci, ci 

mai mult un avantaj în această epocă de 

criză de locuinţii, însă donaţiunea nu poate: 

îi considerată ca pur şi simplă. ci sub con- 

dițiune a căreia ncindeplinire, după prin- 

cipiile generale, atrage rezilierea actului 

dotal. 
Vrin urmare, constatându-se în fapt. că 

această obligaţiune a pâriţilor nu ia naş- 
tere decât din momentul când donatorul 
le-ar încunoştiință că prezența lor este 

necesară reclamantului, deci nefăcându-le: 

nici o notificare; în afară de aceasta con- 

stituitorul dutei prin faptul aducerei unci. 
după moartea soţiei concubine în casă 

sale, i-a pus în imposibilitaie pe soţii do- 
natori de u-şi îndeplini obligaţiunile luate 

prin actul dotal, acțiunea în anulare este: 

nerondută, (Jud. ocol. Băileşti-Dolj, cart. 

jud. civ. 359 din S$ Oet. 1925, Jur. Gen. 
1926, No. 1016). 
4, Obligaţia de întreţinere din contrac- 

tul de vânzare în litigiu este o obligaţie: 
de a face contractată în privința cumpă- 
rătorului intuitu personae, încât prin în- 
cetarca din viață a cumpărătorului, de- 
bitor, — această creanţă nu poate trece: 
in pasivul succesiunci, astfel că succesorii 
debitorului nu vor continuă să plătească. 

această datorie a autorilor lor. (Trib. Bo- 
toşani. sent. civ. 115 din 16 Martie 1926, 
Jur. Gen. 1926 No. 662). 

5, A se vedea: Art. 471, nota |. 

Art. 831. — Donaţiunea între vii se revoacă pentru ingratitu- 

dine, în cazurile următoare: 

1. Dacă donatarul a atentat la viața donatorelui; 

2. Dacă este culpabil în privință-i de delicte, cruzimi sau injurii 

grave; 

Codul civil | 

3. Dacă fără cuvânt îi retuză alimente. (Civ. 185 urm., 190, 212, 

280, 314, 655 urm., 832 urm., 930, 931; Civ. Fr. 955; Civ. Ital. 1081). 

Tezt. fr. Art. 955. — La donation entre=vifs ne poura ctre revoqute pour cause: 

d'ingratitude que dans les cas suivants: Ie 

10 Si le donataire a attente î la vie du donateur; 

"90 Sil est rendu coupable envers lui de s&vices, d6lits ou injures graves; 

30 Sil lui refuse des aliments. 

Text. Tal. Av. 1081. — La rivoeazione per “causa d'ingratitudine non puo: 

essere proposta che nei seguenti casi: . 

Se il donatario abbia atentato alla vita del donante; 

Se siasi resocolpevole verso di lui di altro crimine. sevizie od ingiurie gravi;. 

Se gli neghi indebitateinente gli alimenti. 
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Doctrină. 

|. Orice donaţiune cste supusă revo- 
căni pentru ingratitudine, (Demolombe. 
XX, No. 653; Demante ct Colmet de San- 
terre, IV, No. 102 bis. III; Aubry ct Rau, 

"ed. 4-a, VII, $ 70$, p. 418; 'Dalloz, Rep. 
Die ositions entre viis, No. 1825; Laurent, 

ct testamenis, ]. No. 1584; Planiol. III, No. 
2039: Josserand. III, No. 1624; Alexan- 
'dresco, ed. 2-a. IV, partea I, p. 452; C. 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu și Al, Băi- 
coianu, III, No. 1196). | 

2. Donaţiunile deghizate sub forma unui 
contract cu titlu oncros sunt supuse revocă- 
rii pentru ingratitudine. (Demolombe, XX, 
No. 636; Aubry ct Rau, ed. i-a. VII, $ 70s, 
nota 16, p. 418: 'Dalloz, Rep, Dispositions 
“entre riis, No. 1825; Laurent, XII, No. 18: Baudry et Colin. Donations ct testaments, 

No. 14; Baudry et Colin, Donations . 

, 

No. 1556; Planiol, LII, No. 2639; Josserand. 
INI, No. 1624; Alexandresco. cd. 2-a, IV, 
partea I, p. 453; C. Ilamangiu, [. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1196). 

3. Deasemenea sunt supuse revocării 
pentru  ingratitudine, darurile manuale. 
(Demolombe, XX, No. 656; Aubry et Rau,. 
ed. 4-a, VII, $ 70S, p. 418; Baudry ct Co- 
lin. Donations et testaments, I,: No. 1586: 
Josserand, III, No. 1624; Alexandresco, cd. 
2-a. IV, partea |, p. 452). 

4, Deasemenea, donaţiunile remunera- 
torii sunt supuse revocării pentru ingra- 
titudine. (Demolombe, XX, No. 633; Mour- 
lon, IL, No. 753; Aubry et Rau, cd. t-a, 
VII, $ 70S, nota 14, p. 418; Demanie et Col- 
met de Santerre, IV. No. 102 bis, III; 
Dalloz, Rep. Dispositions entre viis, No. 
1825; Laurent, XLII, No. 15; Baudry ct 
Colin, Donations ct testamenis, I, No. 
1554; Planiol. III, No. 2639; Alexandresco, 
ed, 2-a, LV, partea I, p. 452; Contra: Toul- 
lier, Y, No. 566). 

5, În cazul revocării unei donaţiuni re- . 
muneratorii pentru  ingratitudine, tri- 
bunalele pot obligă, dacă cste cazul, po 
moştenitorii donatorului să plătească do- 
natarului o sumă de bani. echivalentul 
serviciilor prestate defunctului, (Pothier, 
Donations, VIII, No. 197; Demante ct 
Colmet Santerre, 1V, No. 10 bis IV; 
Aubry et Rau. ed. t-a, VII. $ 708, nota 
14. p. 418; Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vis, No. 1823; Laurent XIII, No. 15; Bau- 
dry et Colin, Donations ct testaments, I, 
No. 1555; Alexandresco, cd. 2-a. IV, par- 
tea ÎL, p. 452, nota 3), | 

6. Dcascmenca şi donaţiunile cu sar 
cine sunt supuse revocării pentru ingrati- 
“udine. (Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $. 
709. nota 15, p. 418; Dalloz. Râp., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 1824; Laurent, XIII, 
No. 17; Baudry ct Colin, Donations ct 
testaments, Î, No. 1584; Josserand, III, No. 
1624: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1, 
p. 452; C. Hamanziu, |. Rosetti-Bălănâscu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1196). 

„ Dacă valoarea  sarcinelor depăşeşte 
valoarea donaţiuncei, donaţiunea fiind un 
contract comutativ şi cu titlu Oncros, nu 
poate fi- revocată peniru  ingratitudine. 
(Dalloz. Râp.. Dispositions entre vi[s, No. 
1824). 
8, In cazul revocării unor donaţiuni cu 

sarcine. pentru ingratitudine, dacă dona- 
tarul a executat sarcinele, în momentul 
revocării, _ donatorul îl va  îndemniză. 
(Pothicr, Donations, VIII, No. 197; Tro- 
plong.  Donations ct testaments. II, No. 
1515; Aubry et Rau, cd. 4-a. VII, $ 708, nota 
14. p. 418; Dalloz, Râp., Dispositions .entre 
vifs, No. 1824; Laurent, XIII. No, 17; Bau- 
dry et Colin. Donaiions et testaments, Î,
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No. 1555; Pluniol. IL], No. 2039; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV, partea I, p. 452, nota 4). 

9, Deasemenea sunt supuse revocării 
pentru ingratitudine donaţiunile mutuale. 
(Demolombe, AXĂ, No. 655; Troplong, lo- 
nations ct testamenis. II, No. 1519; De- 
mante ct Colmet de'Santerre, LV, No. 102 
bis. III: Mourlon, IL, No. 754; Aubry et 
Rau. ed. -t-a. VII, $ Z70S, nota 15, p. 415: 
Dalloz, lhep., Dispositions entre vilz, No. 
1825: Laurent, ALLI, No. 16; Baudry ct Co- 

„lin, Donations et tesitaments, Î, Ao. 1584; 
Planiol, LIl, No. 2639; Josserund. II, No. 
1624; Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea I. 
p. 452. text şi nuta 5). 

10. Revocureu uneia dintre donaţiunile 
mutuale, pentru ingratitudine, nu aduce 
revocarea și a celorlalte donaţiuni. (De- 
molombe, AX, No. 589: Mourlon, Li, No. 
754; Demante ct Colmei de Santerre, IV, 
No. 102 bis, Îl; Aubry ct Ruu, ed. 4-a. 
VII, $ 703, nota 3, p. 31; Troplong. Dona- 
tions ct testaments, LI, No. 1519: Laurent, 
XIL, No. 16; Baudry et Colin. Donations 
ct testaments, ], No. 1585; Planiol, IMI, No. 
2659: Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea | 
p. 452, nota 5; Conira: Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 955, No. 15). . 

| |. Deasemenea sunt supuse revocării 

pentru ingratitudine donaţiunile indirecte. 

(Pothier. Donations, VILI, No. 195; Demo- 

lombe, XX, No. 637; Aubry ct Rau, ed. tu, 

VII, $ 70S, nota 17, p. 418; Dalloz, Icp., 

Dispositions entre vils, No. 1827; Josserand, 
II, No. 1624; Alexandresev, ed. 2-a, IV, 
partea I. p. 454, 455, text şi nota 1). 

12, Prezenturile obicinuite nu sunt re- 
vocabile pentru ingratitudinc. (Duranton. 
VIII, No. 566; „Mlexandresco, ed. 2-a. IV. 

partea I, p. 455). o 
18, levocareu donaţiunei pentru ingra- 

titudine poate fi pronunţată chiar dacă 
ingratitudinea . proviue dela o persoană 
incapabilă să înstrăineze, cum ar fi o fe- 
mec măritată sau un interzis. (Dulloz, 
Rep. Dispositions centre  vils, No. 1829; 
Comp.: Demolombe, XX, No. 628, 629; 
Michaux, Donations, -No. 1155; Alexan 
dresco, cd. 2-a, IV, partea |, p. 444). 

(4, Deasemenca când 
provine din faptul unui minor. Starea de 
minoritate nu poate constitui o scuză când 
minorul a comis ingratitudinca către do- 
nator cu voinţă şi discernământ. (Pothier, 
Donations, VIII. No. 195; Duranton, VIII. 
No. 564; Demolombe, XX, No. 628; Aubry 
ct Rau, ed. i-a, VII, $ 708, nota 6, p. 415; 
Michaux Donations, No. 1183: Massc ct 
Verge sur Zachariac, III, $ 454, p. 233; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre viis, No. 
1829; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea LI 
p. 445). 
„15, In cazul de revocare pentru ingra- 

titudine a unei donaţiuni făcute unei fe- 
“mei măritate. bărbatul îşi păstrează folo- 

sința asupra. bunurilor dăruite care au fost 
constituite dotă. (Dalloz, Rep., Dispositi- 
ons entre vifs, No. 1850; Laurent, XIII. 
No. 52; Huc, VI. No. 250). 

DESPRE DCNAȚIUNILE ÎNTRE VU 

“ons entre vifs, 

ingratitudinea 

Codul civil 

16. Pentru ca un: fapt de ingratitudine 
să poată aduce revocarea donaţiunci, tre- 
hucşte ca cl să fi fost comis de însuși do- 
natarul iar nu de un membru al familiei 
sule. (Demolombe, XX. No. 635. 635 bis: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 
341, 440, nota 2). , 

17, Ingratitudinea bărbatului faţă de 
donator, nu aduce revocarea donaţiunei 
făcută femeei sale, nici nu-l privează de 
dreptul de folosință dacă bunurile dă- 
ruite au fost constituite dotă. (Demolombe, 
NN, No. 635 bis: Dalloz. Râp.. Dispositi- 

No. 1551: Alexandresco, 
ed. 2-a, LV. partea I, p. $46, nota 2). 

18. Pentru ca un act de ingratitudine 
să poată aduce revocarea unei donaţiuni 
trebueşte ca acel fapt să, fie posterior do- 

- naţiunei. (Demolombe, XX. Ao. 65$; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, LV, partea |. p. 441). 

19.. Potrivit dispozijiunilor art. 955 c. 
civ. În. (831 c. civ. rom.) există trei ca- 
zuri de revocarea donațiunei pentru in- 
«ratitudine: 1) Când donaiarul a atentat 
la viata donatorului: 2) Când donatarul 
este culpabil în privința donutorului de 
delicte, cruzimi, sau injurii grave și 
5) Când donatarul. fără cuvânt, refuza 
alimente donatorului cure este în lipsă. 
(Dalloz. Rep.. 'Dispositions entre vils, No. 
1835; Suppl.. Disposiiions entre viis, No. 
505; Josserand, ILI, No. 1626 urm.; Alexan- 
dresco, ed. 2-u. 1V, partea Î, p. 440; C. Ha- 
mangiu. Î, Rosctti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu. IL, No. 1198 urm). 

20. In ufară de cele trei cazuri de in- 
gratitudine prevăzute de art. 955 ce. civ. 
fr. (S31 ce. civ. rom.), care aduc revocarea 
donațiunei, nici un alt caz nu mai poate 
fi admis, ori câtă gravitate ar avea el. 
deoarece enumerarea prevăzută de acest 
articol este limitativă fiind vorba de vw 
pedeapsă. (Duranton. VIII, No. 554: Demo- 
lombe, XX. No. 620: Aubry ct Rau, ea. 
+a. VIL S$ TOS, p. +14; Mourlon, IÎ. No. 
731; Dalloz, Rep. Dispositions centre vifs, | 
No. 4853; Laurent, XIII, No. î; Huc, VI. 
No. 241: Baudry. ct Colin. Donations ct 
testaments, I, 1583. 1596: Planiol, III, No. 
2641; Josserand, III, No. 1626: Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV. partea I, p. 410: C 
Iamangiu. |. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1198). | 

94, Pentru ca atentatul donatarului la 
viaja donatorului să aducă revocarea do- 
naţiunei, nu este nevoie să existe o con. 
damnare pronunțată contra donatarului. 

- find suficient ca el să-şi fi manifestat vo- 
ința de a cauză moartea donatorului. (Demo- 
lombe. XX. No. 621; Demanie ct Colmet 
de Santerre. IV. No. 93 bis, Il; Aubry et 
Rau, cd. 4-a, VII, $ 705, nota 2, p. li; 
Dalloz. Râp.. Dispositions entre vifs,. No. 
1855: Supnl.. Dispositions entre vifs, No. 
506: Laurent. XII. No. 5; Huc, VI. No. 
241: Baudrv ct Colin. Donaiions et testa- 
ments, Î, No. 1599: Planiol. III, No. 2045: 
Alexandresco, cd. 2-a. IV. partea.L. p. 441: 
C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu şi.AAl. 
Băicoianu. III, No. 1198). 
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Codul civil 

29, Chiar dacă condamnarea  donuta- 
rului ar fi devenit imposibilă, de ex.: s'a 
prescris acțiunea publică. donaţiunea va 
fi revocată. (Demolombe, XX. No. 021; 
Monrlon. II. No. 731: Demante ct Col- 
met de Sunterre, IV, No. 98 bis; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, LV. partea Î, p. 441). 
„23, Sau prin stingerea acţiunei publice 

din cauza morței donatarului intâmplată 
înainte de pronunţarea unci hotăriri con- 
demnatoare conira sa. (Alexandresco. ed, 
2-a, IV, partea Î, p. 441). . 
24, După părerea dominantă pentru 

revocarea donaţiunei. nu este necesar ca 
actele donatarului să prezinte caracterele 
tentativei de omor sau asasinat prevăzute 
de codul penal, ci este deajuns dacă din 
acele acte rezultă în mod neindoios inten- 
ţia donatarului de a omori pe donator. 
(Demolombe. XX. No. 622; Aubry ct Rau, 
ed. -a. VII, $ 705, nota 3, p. 414; Dalloz. 
Rep. Sunpl.. Dispositious entre vifs. No. 
506: Iuc, VI, No. 241: Baudey et Colin, 
Donations et testaments, [, No. 1599: Pla- 
niol. III. No. 2643; Alexandresco. ed. 2-a, 
IV, partea |. p. 441, text şi nota 6: C. Ha- 
mangiu, |. Rosetti-Bălăuescu, şi Al. Băi- 
coianu. III. No, 1195; Comp.: Josserand, 
III, No. 1627; Contra: Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 955 No. 6; Duranton, VIII, 
No. 556: Laurent, XIII, No. 3). 

25, Pentru cu să existe atentat Ja 
vicaţa donatorului, care va aduce revoca- 
rea donaţiei pentru cauză de ingra- 
titudine, trebuie să existe din partea 
donatarului intenţia de a omori pe du- 
nator. (Demolombe, XX, No. 624; Demante 
et Colmet de Santerre, IV, No. 9S bis. 
VII; Aubry et Rau, cd. s-a. VII $ 705, nota 
5. p. 414, 415; Dalloz, Râp., Dispositions 
entre vils, No. 1557; Suppl., Dispositions 
entre viis, No. 506; Laurent, XIII. No. 3: 
Muc, VI. No. 241; Baudry et Colin, Do- 
nations ct testaments, IL. No. 1000: - Pla- 
niol, IlÎ. No. 2645: Josserand, III, No. 1627; 
Alexandresco, ed. 2-a IV. partea ],.p. 42: 
C, Hiunangiu. [. Rosetti-Bălănescu şi AL. 
Băicoianu, III, No. 1198). 

26... Astiel nu poate constitui o cauză 
de revocarea donaţiunci, omorul comis de 
un donatar, care în momentul comiterei 
faptului nu aveă libertatea sa morală 
(Demolombe. XĂ. No. 624; Aubry et Rau, 
ed. 4-a. VII, $ 708, p. 414, 415; Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vifs. No. 1857; 
Huc, VI, No. 241: Baudry et Colin, Do- 
nations ct testamenis, I, No. 1600; Pla- 

„niol. III, No..2645). 
27. Deasemenea omorul sau atentatul 

la vieajă comis de donatar în stare de de- 
mență nu aduce revocarea donaţiunei. 
(Demolombe, XX, No. 623: Aubrv et Rau. 
ed. 1-a, VII, $ Z0S, p. 414: 'Dalloz. Rp. 
Dispositions entre vils,_ No. 1857; Suppl.,. 
Dispositions entre.viîs, No. 506; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, [. No. 1600; 
Josserand, Il. No. 1627: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, parica IL, p. 442, 445). : 

28. Deasemenea când donatarul ar fi 
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legitimă apărare. (Demoloimbe, XX. 024; Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs. 
No. 1S57:Iluc, VI, No. 24; Baudry et Cu- 
lin. Donations ei testaments. [, No. 1600; 
Planiol. III, No. 204; Josserand. II. No. 
1627; Alexandresco. ed. 2-u, IN, partea Î. 
p. 445). . 
29. Deasemenea. omorul sau rănirea 

donatorului prin imprudenţa donatarului, 
nu aduce revocarea donaţiunei devareee 
nu există din partea sa intențiunea ceri- 
minală, (Demolombe, XX. No, 624; De- 
manie et  Colmet de Sunterre, LV, No. 
95 bis, IL; Aubry et ltau, ed. ja. VII, Ş. 
05. nota 5, p. +14, 415: Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vils, No. 1557; Ilue. VI, 
No. 241; Baudry ct Colin, Donations et 
testaments, Î. Ao. 1600: Planiol, III, No. 
2045; Josserand. II, No. 1626; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea I, p. 449; C. Ha- 
mangiu, Î. Rosetii-Bălinescu şi AL Băico- 
anu, III. No. 1198). | 

30. Cu toute acestea omorul fără voe, 
fiind un delict, el constitue o cauză de re- 
vocare a donaţiunei, (Demolombe, XX. No. 
024, 627: Alexandresco, ed 2-a. LV, partea 
I. p. 442, notu 3). 

31. Linsu de îngrijire şi asistenţă din 
partea donatarului. nu poate constitui în 
mod cert v dovadă că cl a voit să gră- : 
bească moartea donatorului, şi deci să 
aducă revocarea  donaţiunei.  (Baudry ct 
Colin, Donations ct testaments, I.. No. 1600; 
Planiol. III, No. 2645; Josserund, III, No. 
1027: Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea [. 
p. 442, nota 2). , 
82, Omorul femeei comis de către băr- 

batul său cure a prins-o în adulter, aduce 
revocarea donaţiunei. (Merlin, Repertoire, 
Gains nupiiaux, $ 0; Demante et Col- 
met de Sunterre, LV, No. 98 bis, III; Dal- 
loz, Rep.. Dispositions enire vifs, No. 1837; 
Buudry et Colin, Donations et testaments, 
|. No. 1601; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
ica IL p. 445). 
33. 'Deasemenea crimele şi atentatele 

la vicața donatorului comise de donatar, 
“deşi declarate scuzabile prin art. 324— 

526 e. pen. fr. (250—254+ e. pen. rom), 
adue revocarea donaţiunei. (Demolomle. 

LĂ, No. 623: 'Froplong, lDonations et tes- 
taments, II, No, 1509: Demante et Colmet 
de Sanierre, 1Y, No. 98 bis, III; Baudry ct 
Colin. lDonations et testaments, I, No. 
1601: Alexandreseo, ed. 2-a,. LV. partea |, 
p. 145). 
34, Faptul donatarului că deşi cunos- 

când omorul donatorului. nu l-a denunţat 
justiției. nu aduce revocarea donaţiunei 
deoarece dispoziţiile art, 727 e. civ. fr. 
(655 ce. civ, rom.) nu-și găsesc aplicaţiunea 
în această materie. (Dalloz, Rep., Disposi- 
tions_ entre vifs, No. 1836). 
85. Duelul între donator şi donatar, 

putând constitui, după imprejurări, un 
atentat la vieața donatorului. când a exis- 
tat din partea donatarului intențiunea de 
a 0mori, poate aduce revocarea dona- 
jiunei pentru ingratitudine. (Demolombe, 

No. 

alu 

Î—
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XX. No. 626: Michaux, Donatiuns. No. 
1182: Huc, VI. No. 241; Baudry et Colin. 
Donatious et testaments, L, No. 1602; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea I], p. 419). 
'8G. Omuciderea ordonată de lege şi 

comundată de autoritatea legală. nu con- 
stitue 0 cauză de revocarea donațiunci. 
(Demolombe. XX. No. 624; Troplong. Do- 
nations ct testaments. II. No. 1508; De- 
mante et Colmet de Santerre, IV. No. 95 
bis, INI; Aubry cet Rau, cd. t-a, VII. S$ 70S, 
p. 415: Iluc, VI, No. 244; Planiol, III, No. 
3645: Alexandresco, ed.:2-a, IV. partea |, 
p. 445), ! 

37, Prin cuvântul: „cruzimi” (s&vices) 
legiuitorul a voit să înţeleagă, actele de 
asprime, de vexaţiune sau de răutate și 
orice căi de fapt grave, comise de donatar 
asupra persounci donatorului. chiar dacă 
nu_ sunt pedepsite de lege. (Demolombe, 
NN, No. 630: Demante ct Colmet «de San- 
terre, IV, No. 95 bis, LV; Dalloz, Rep:. 
Dispositions entre vils, No. 1858; Laurent, 
XII, No. 4 Baudry cet Colin, Donations 
ei testaments. I. No. 1603; Planiol, lI[, No. 
2644; Josserand. III, No. 1025; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea I, p. 448; Comp.. 
C. Hamangiu. I. Roseiti-Bălănescu şi Al, 
Băicoianu. III, No. 1199). 
38, Cauza de ingratitudine prevăzută 

de art. 955 punctul 2. c. civ. îr. (S31 punc- 
tul 2 ce. civ. rom), cuprinde toate actele 
făcute de donatur, contrare sigurantei 

proprietăţii şi onoarei donatorului. (Ale- 
xandresco. ed. 2-a IV. partea I, p. 445: 
Comp.: C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, JI, No. 1199). 
39. Delictele comise de donatar asupra 

persoanei şi bunurilor donatorului. con- 
stituesc cauze de ingratitudine cari aduc 
revocarea donaţiunci. (Demolombe, XĂ. 
No. 631; Demante et Colmet de Santerre. 
IV. No. 98 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 70S, nota 4, p. 414; Dalloz, Râp.. 
Disposilions entre vifs, No. 1859 Suppl., 
Dispositions entre vils. No. 508; Laurent, 
XII. No. 5: Baudry et Colin, 'Donations et 
testaments. I, No. 1605; Josserand, ÎLI, No. 
1608: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. 
p. 445; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, IL., No. 1199). 

40, Prin cuvântul: „delicte? întrebu- 
ințat în art. 935 c. civ. în. (831 e. civ. rom.), 
se înţeleg toate faptele pedepsite de co- 
dul penal sau de o lege specială. califi- 
cate crime, delicie sau contravenţiuni. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea | p. 465; 
Comp.: C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu, 
si Al. Băicoianu, ]II, No. 1199: Josserand. 
III, No. 1628). 

41, Pentru ca delictele comise de do- 
natar să aducă revocarea donaţiunei, nu 
este necesar ca cle să fie prevăzute de 
codul penal, căci şi delictele prevăzute 

„de legi speciale constituese cauze de in- 
gratitudine. (Dalloz, Reâp.. Dispositions en- 
tre vils, No. 1841; Alexandresco ed. 2-a. 
IV, partea LI. p. 445: Comp.: C. Hamangiu. 
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L Rosciti- Băliinegcu și AL Băicoianu, IL 
No. 1199; Josserând, LII, No. 1628). 

429. iDelictele comise de donatar asupra 
moștenitorilor donatorului, nu constituesc 
cauze de revocarea donajiunci peniru in- 
sratitudine. (Laurent, XIII, No. - 
42. Rănirile sau loviturile voluntare 

care au cauzat moartea donatorului, fără 
să fi existat din partea donatarului voinţa 
de a omori pot să constitue un delict care 
aduce revocarea donaţiunei. (Demolombe 
NA. No. 627; Demante et Colmet de Sun- 
tevre, 1V, No. 98 bis, III; Alexandresco, 
ed, 2-a, IV, partea |, p. 44%). 
44. Pentruca un delict comis de dona- - 

tar asupra donatorului să aducă revoca- 
rea donaţiunci, nu'este necesar ca să existe 
o condamnaţiune penală contra donata- 
rului. (Demolombe. XX. No. 631: Laurent, 
NIL, No. 5; Baudry ei Colin, Donatiuns 
et testaments, |, No; 1603; Alexandresco, 
ed. 2-a, 1V, partea I, p. 445). 
45, Nu numai delictele comise contra 

persoanei donutorului. ci şi cele comise 
contra averei  donatorului, aduc revuca= 
rea donatiunci. (Duranton, VIII, No. 557; 
Demolumbe, XX, No. 631; Mourlon, Il. No. 
702; Massc et Verge sur Zachariae, III, 
3 484; nota 0, p. 233; Demante cet Colmet 
de Santerre, IV, No. 93 bis. IV; Trop'ong. 
Donations et testaments, Il. No. 1310; Mi- 
chaux, :Donations, No. 41192; Aubry ct 
Rau, ed. f-u; VII, $ 708. p. 4i4; Laurent, 
MII, No. 5; Baudry ct Colin, Donatioin> 
ct testaments, I, No. 1603; Josserand, III, 
No. 1023; Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea 
I, p. 445, nota 2). 

Asifel abuzul de incredere, escro- 
furtul pot aduce revocarea dona- 
(Demolombe. XX, No. 631; Mi- 
Donaiions, No. 1192; Laurent, XIII. 
Josserand. III, No. 1628: Alexan- 

a 

cheria, 
ţiunei. 
chaux, 
No. 5; 
dresco. cd. 2-a, IV partea IL. p. 445, 
nota 9). 

"47, Pentruca delictul comis de dona- 

tar să aducă revocarea donaţiunci, nu e 

nevoie ca paguba suferită de donator să 
fie considerabilă deoarece revocarea do- 
națiunci depinde de caracterul moral al 

delictului (Laurent, XIII. No. 5: Alexan- 

dresco. cd. 2-a, IV, partea 1. p. 445. nota 
2: Contra: Duranton. VIII, No. 557). 
48, Tribunalele vor apreciă în: mod 

suveran şi nu vor admite revocarea decât 

atunci când delictele vor prezenta o oarc- 
care gravitate morală. (Josserand, Il, No. 
1008: Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea |, 
p. 446; C. Hamangiu. Roseiti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 1199). 
49, Cu toate că vânatul fără permis 

constitue un delict, pedepsit de legca asu- 
pra poliției vânatului, faptul denatarului 
de a vână fără „permis, pe moşia donato- 
rului. nu poate aduce revocarea donaţiu- 
nci. (Duranton, VIII. No. 537; Michaux. 
Donations. No. 1195; Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, Î, No. 1004; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, parica ÎL, p. 446 447). 
5Q, Donaţiunea: nu va fi revocată 
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dacă donatarul voind să fure dela un 
terțiu, a furat şi dela donator deoarece 
delictul comis pentru a putecă aduce Tevo- 
carca donaţiunei, trebueşte să fie comis 
în contra donalorului sau a averei sale. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p.. 
447, nota 5). 

51. lujuriile sau insultele aduse do- 
nutorului de către donatar. constituesc o 
cauză de ingratitudine care aduce revoca- 
rca donațiunei numai când sunt. _grave: 
Gravitatea injuriilor se va apreciă după 
împrejurări şi calitatea persoanelor. (De- 
mo'ombe. XX, No. 637; Demante ct Col- 
met de Santerre, IV, No. 95 bis, 1V; Mi- 
chaux, Donations, No. 1199; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a. VII, $ ZOS, nota 7, p. 415: Dalloz, 
Rep... 'Dispositions entre vils, No. 184%; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 509: 
Laurent, XIII, No. 7; Baudry et Colin. Do- 
nations ct testaments, I, No. 1604; Jusse- 
rand, ÎI, No. 1623: Alexandresco. ed. 2-a. 
IV. partea I, p. 446, 44; C. Ilamangiu. 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. II, 
No. 1199). | 

52, Injuric gravă inseamnă aceea cure 
aduce atingere onoarei şi demnităţii do- 
natorului. (Pothier, Donutions, VII, No. 
181; Demolombe, AX, No. 636; Josserand, 
HI, Xo. 1628; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, 
partea I, p. 419, 449; C. Ilamangiu. 1. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, IL, No. 
1199). . 

52, Cuvântul: grave” din art. Bi 
punctul 2 c. civ. rom. se referă la cuvân- 

"tul: injurii” (Alexandresco, ed. 2-a, IV. 
partea 1, p. 440, 449). 

54. Injurii vagi, alegaţiuni cari nu pri- 
Yesc onoartă, cinstea, moruvurile donato- 
rului. nu pot constitui cauze de revoca- 
rea donaţiunci. (Dalloz, hep., Dispositions 
entre vils, No. 1843), - N 
58. Lribunalele vor apreciă în mod su- 

verau, pentru a hotări că anumite fapte 
nu pot constitui cauze de revocarea dona- 
țiunci pentru insratitudine. (Aubry et 
Rau, ed. s-a, VII, S 703, p. 433; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, 1, No, 160; 
Josserand, LII, No. 1635; Alexandresco, ed. 
2-a, lV, partea |, p. 446, 449; C. Haman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. 
111, No. 1199). E 
56. Faptul donatarului de a introduce 

contra  donatorului o acuzaţie capitală. 
declarată de judecată calomnioasă, consti- 
tuc (în dreptul francez) o injurie gravă 
care poate aduce revocarea donaţiunei 
pentru ingratitudine. (Dalloz, Rep., Dis- 
positions „entre vils, No. 1836), 
87. Faptul unci femei care refuză să , 

se untoarcă “in casa bărbatului său, deşi 
a fost condamnată la aceasta, constitue o 
injurie gravă care aduce revocarea do- 
națiunei. (Laurent, XIII, No, 8; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV, pariea LI, p. 449.). 
58, Injuria gravă adusă memoriei do- 

navorului, după părerea dominantă, nu 
constitue o cauză de revocarea donaţiu- 
nei peniru ingratitudine. (Duranton. VIII, 
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No. 554; Demolombe, XX, No. 039, 034; 
Mourlon, II, No. 732, 746; Troplung, Do- 
nations et testaments, Il. No. 1312; Aubry 
et Rau, cd. 4-a. VII, $ 70S, nota 8, p. 415; 
Michaux,  Donations, No. 1204; Dalloz, 
Rep... WDispositions entre vils, No. 1856; 
Suppl.. Dispositious entre vifs. No. 510; 
Laurent, AXUL, No. 9; [luc. VE No. 24; 
Baudry ct Colin, Donations et testaments, 
I, No. 1606; Planiol, Il, No. 2645; Jose 
rand. III, No. 1629; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea |. p. 450; C. Iamangiu, L.. Ro- 
setti-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. 
1199). , 
59. După altă părere, din dispoziţiile 

art. 1047 ce. civ, fr. (951 e. civ. rom.) com= 
binat cu art. 1046 şi 955 c. civ, Îr. (930 şi 
SZL e. civ. rom.) rezultă că injuriile grave 
aduse memoriei donatorului de către do- 
nafar, constituese cauze de revocarea do- 
națiunei pentru ingratitudine. (Demante et 
Colmet de Santerre, IV, No. 93 bis, V; 
Dalloz, Rep. Suppl., Dispositions entre 
vils, No. 510). 
60, Injuria gravă adusă de donatar so- 

ici sau copiilor donatorului nu constituese 
cauze de revocarea donaţiunei pentru in- 
gratitudine.  (Demolombe, XX, No. 634; 
Dalloz, Rep., Disposilions entre vifs, 'No. 
195.4). 
61. Dacă însă tribunalele apreciază în 

mod suveran că aceste injurii sunt atât 
de grave în cât cle au atins sufletul do- 
natorului ca şi cum i-ar fi fost aduse lui 
personal, ele vor puteă constitui o cauză 
de revocarea donaţiunei pentru ingratitu- 
dine. (Pothier,  Donutions, VIII, No, 195; 
Duranton, VIII, No. 557 bis; Demolombe. 
XX, No. 634: Dalloz, Rep, Dispositions 
cutre vils, No. 1854; Troplong. Donations 
et testamenis, II, No. 1516: Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea I, p. 447), - , 

62, In cazul când actul de donaţiune 
cuprinde stipulaţiuni cu privire la plata 
de alimente din partea donatarului către donator, neindeplinirea „obligaţiunilor,. a- 
duce rezoluțiunea  donuțiunei în baza 
dispozițiilor art. 933 şi 954 c. civ. fr. (829 
şi 650 ce. civ. rom.), pentru ncexecutarea 
condiţiunilor. (Demolombe, XX, No, 044; 
Dalloz, Râp., Disposilions 'entre vils, No. 
1544: Laurent, XIII, No. 13; Baudry et Co- 
lin. Donations et testaments, I, No. 1609). 
„63. In cazul când în actul de dona- 

jiune nu se cuprinde nici o stipulaţie cu 
privire la pluta de alimente, faptul dona- 
tarului de a refuză alimente donatorului 
aduce revocarea donaţiunci. (Demante ct 
Colmet de Santerre, 1Y, No. 93 bis, VIL; 
Dalloz, Râp., 'Dispositions entre vis, No. 
1544; Laurent XI, No. 13; Baudry et Co- 
lin, Donations cet testaments, |, No. 1610, 
1611; Josserand, III, No. 1630; Comp.: C. 
amangiu, |. Rosctti-Bilănescu şi Al, 

Băicoianu, III, No. 1200). .? , 
64. Expresiunea: „fără cuvânt“ din 

art. 851 c. ci. rom. nu există în art, co- 
respunzător francez 935 „ci este luată din 
art. 10S1 din codul civil italian.. (Alexan- 
dresco, el. 2-a, IV, partea I, p. 459, nota 2).
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G353. In caz de refuz de alimente pentru 
a se puteă apreciă dacă donatarul trebu- 
eşte scuzat sau dacă refuzul său constitue 
o cauză de revocarea donaţiunei pentru 
ineratitudine, se va cereciă dacă din par- 
tca donatarului există o simplă neglijenţă 
sau rea voință și se va ţine socoteală de po- 
zilia donatarului, de valoarea, donaţiunci 
şi de toate împrejurările cauzei. (Demante 
ct Colmet de Saniterre, IV, 98 bis. VII; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
1444: Laurent XIII, No. 15; Baudry et 
Colin. Donations et iestaments, I. No. 1610, 
1011; Comp.: C. Ilamangiu, 1. Rosetti- Bă- 
lănescu şi AL. Băicoianu. III, No. 1200). 

66. Peniru ca refuzul de alimente să 
poată constitui o cauză de ingratitudine, 
trebueşte ca donatorul să se afle în lipsă. 
(Dalloz, Rep.. Dispositions entre vifs, No. 
1S45; Laurent XIII. No. 10: [Hue. VI. No. 
245; josserand. ILIE, No. 1631: Alexandresco, 
ed. 2-a. IV, partea ÎI, p. 459, nota 2. 450. 
ss: C Ifamangiu, I. Rosetii- Anei şi 
Al. Băicoianu. IL No. 1200). 
67. lLrchuinţele de, alimente ale dona- 

torului vor trebui să fie reale, iar nu tre- 
buintele față cu obiceiurile ce le-a putut 
căpătă în râport cu poziţia socială din cure 
a decăzut. (Dalloz, Rep. Dispositions 
entre vis No. 1$16). 

68, Deasemenea. pentru ca refuzul «de 
de alimente să poată constitui o cauză de 
ingratitedine, trebueşte ca  donatarul să 
fie în stare să poală procură alimentele 
de care are nevoie donatorul. (Dalloz, 
Rep. Dis positions entre vils, No. 1845; 
Laurent. 
1631; Alexandresco. ed. d-a, IV, partea |, 
p. +59. nota 2). ” 
69, Deasemenea, pentru ca refuzul «de 

alimente să poată aduce revocarea dona- 
țiunci trebueşte ca donatorul să nu aibă 
rude obligate după lege a-i da alimente 
si care să nu fie în stare de ai le dă. 
(Demolombe. NA, No. 647; Aubry ct Rau, 
cd. 4-a, VII, $ 70S, nota 9, p. 416; Mouston, 
II. No. 733; Dalloz, Rep. Dispositions en- 
tre vifs, No, 1S145; Suppl., Dispositions entre 
vils. No. 5i1; Laurent "XIII. No. 10, (i; 
Huc. VI. No. 245; Josserand, III, No. 1634; 
Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea LI. p. 459, 
nota 2; Contra: Duranton, VIII, No. 53$; 
Baudry et Colin. Donatious et testaments, 
I, No. 1613; Comp.: Planiol, IlI, No. 2646). 

170. Măsura în care donatarul trebu- 
cşie să procure alimente. donatorului, 
se va apreciă. luându-se în considerație 
importanța donaţiunei. (Demolombe, XĂ. 
No. 649; Demante et Colmet de Santerre, 
IV, No. 98 bis, VII: Dalloz, Râp.. Dispo- 
sitions entre vils. No.. 1846; Laurent, XIII, 
No. 10; Huc, VI. No. 24). 

71. 'Doniatarul poate fi obligat a pro- 
cură alimente donatorului peste valoareu 
veniturilor bunurilor dăruite. (Laurent, 
XIII, No. 10; Baudry et Colin, Donations 
ct “testaments IL, No. 1612: Comp.: Planiol. 
III. No. 2646; Contra: C. Ilamangiu. |. No- 

DESPRE DONAȚIUNILE 

(III. No. 10; Josserand, LII, No... 

ÎNTRE VII Codul civil 

setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, LI, No. 
1200). 
72. Donatorul se poate liberă de obli- 

gaţia de a procură alimente, abandonând 
bunurile, dăruite. (Iluc. VI. No. 245: Bau- 
dry ct Colin, Donations et testaments. I. 
No. 1609). 7 
78, 'Dacă în actul de donaţie este o 

stipulatție de alimente, donatarul nu se 
poate liberă de această obligaţie. abando- 
nând bunurile dăruite. (Baudry et Colin, 
Donations et testaments, I. No. 1609). 
74, Starea pecuniară a donatarului nu 

influenţează fixarea cuantumului dato- 
riei alimentare pe care este obligat so 
plătească donatorului. decât atunci când 
ca este foarte critică. (Dalloz. Bâp., Dis- 
position entre vifs, No. 1546); 
75, tribunalele vor fixă. după împre- 

jurări, dacă donatarul trebueste să procure 
donatorului, alimeniele în natură sau în 
bani. (aurent, XIII, No. 15). 

76. Faptele de ingratitudine vor putcă 
fi dovedite de către donator prin orice 
mijloace de probă, chiar prin martori și 
prezumpțiuni, deoarece cl a fost în impo- 

sibilitate să-și procure v dovadă serisă 
despre aceste fupte. (Demolombe. XX, No. 
641; Troplong. Donations et testaments, Il. 
No. 1307; Dalloz. Rep... Dispositions entre 
vifs, No. 1833: Baudry ct Colin, Dona- 
fions et testaments, Î, No, 1607; Alexan- 
«dresea, ed. 2-a, IV, partea Ţ, p. 440). 

Jurisprudență. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

|, La donatiunile inter vivos, fundamen- 
tul juridic al revocărei pentru ingratitudine 
constă nu în interpretarea voinţei părți- 
lor contructanie, ci într'o penalitate edic- 
tată de lege în contra donatarului ingrat. 
din cauza “moralei sociale ultragiată şi în 
consecință cată a se cercetă, dacă. din 

complexul circumstanțelor cauzei rezultă 
că faptele donatarului pârit prezintă o 
gravitate aşă de mare, încât se constitue 
o ingratitudine. 
Dacă la interogator, de „exemplu, dona- 

torul reclamant declară -că donatarul pâ- 
rit Ta înjurat de D-zeu. Ta amenințat 
cu un ciomag, fără a-l lovi şi că l-a luat 
cu mâna de gât, fără a-l Jovi sau răni, 
în: consecință judecătorul va apreciă. dacă 
aceste fapte constitue o ingratitudine 
conf. art. S5i No. 2 ce. civ. 

În ce priveşte insulta precedentă, acea- 
sta nu constitue o injurie gravă în sen- i 
sul art, S51 No, 2. e. civ.. deoarece nu sa 
atăcat câtuşi de puţin reputaţia donato- 
rului şi nici un delict, ci o simplă insultă 
pe care legiuitorul a asimilat- -o'în art. 396 
c. pen. cu o contravenţiune polijieneascii. 

In ce priveşte celelalte fapte ale pâri- 
tului, simpla amenințare cu bătac nu con- 
stitue un delict. decât atunci când este 
condiţionată, ceeace nu-i cazul în speța 
de faţă. iar faptul că pâritul a luat de 
gât pe donator nu - constitue nici lovire, 
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" Procesul. ceeace denotă cel 

Codul civil 

nici rănire conf. art. 258 c. pen. şi deci nu-i delici. mai ales că a interogator nici donatorul nu declară că donatarul Tar fi ovit sau rănit, 
acă lu interogatoriu 

zeuză complet faptele păritului pe care le consideră ca o ingratitudine, iar din complexul circumstanțelor speţei rezultă în mod învederat că cle nu constitue o ingratitudine în sensul art. Săi No. 2. c. elv. proba cu martori solicitată de recla- mant, înainte de a i se lua interogatoriul spre a dovedi faptele donatarului cată a i respinsă de plano ca inutilă, fiind nrai mult un inijloe pentru tergiversarea pro- cosului. 
„Alte circumstanțe din cure rezultă că nici «onatorul nu consideră faptele dona- tarului ca o ingratitudine: «) ulterioara venire a donatorului prin casa donata- rului la care a luat şi masa de vreo 3—4 ori b) propunerea făcută de el donata rului de a-i restitui cheltuelile făcute cu intentarea acţiunei de faţă, spre a o re- trage şi c) declarația făcută în iustanţă de donator, că-și retrage acțiunea, dacă păritul îi restitue cheltuelile făcute cu ] 

putin o quusi iertare din partea donatorului. 

donatorul preci- 

Art. 832, — Revocarea 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE Vu Art. 832 

In concluzie, dacă faptele donatarului 
nu constitue nici delicte, nici injurii 
grave, nici cruzimi conf, art. S5t Nr. 2 e, 
civ.. ci simple insulte sau fapte brutale 
fără gravitate, acțiunea în rovocareu (res- 
titujiunea) donuţiunei cată a fi respinsă, 
menţinându-se astfel şi securitatea con- 
venţiunilor în societate: (Jud. ocol Brastă- 
vălu-Romanaţi. Cartea de judecată civilă 
No. 140 din 20 August 1924, Jur, Gen. 
"1925 No. 9530). 

2, Nu orice injurie, după cum eronat 
pretind recurenţii. constituese fapte de in- 
gratitudine, ci numai ucele cari prezintă 
un caracter de gravitate sunt o cauză de 
revocare a (donaţiunilor pentru ingrati- 
fudine. după cum în mod expres este ară- 
tai în art. S51 din codul civil, , 

Acest caracter particular de gravitate 
morală care singur poate motiva TCvOCU- 
rea donaţiunei pentru ingratitudine, nu- 
mai judecătorul fondului care este jude- 
cătorul suveran al faptelor, este în mă- sură şi are căderea a-l apreciă, (Cas, 1, 3037 
din 16 Iunie 1926. Pand. Nom. 1926. III, 
140). 

3, A sc vedeă: ari. S55, nota |, 

pentru neîndeplinirea condiţiunilor şi pentru ingratitudine, nu se face 'de drept. niciodată. (Civ. 407, 815, 829, 830, 833, urm., 930, 1020, 1021, 1366, 1890; Civ. Fr. 956). 
Test. fr. Art. 956. — La râvocation pour cause d'inexecution des conditions ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit. 

Doctrină. 

1.. Revocarea donaţiunilor pentru ncin- deplinirea condițiunilor şi pentru ingra- titudine. nu se face de drept niciodată, ci ca este supusă regulelor cari guver- nează rezoluțiunea contractelor . sinalag- matice. Revocarea, în principiu, trebu- 
cşte să fie cerută pirin justiţie care vu apreciă gravitatea faptelor, şi se operează numai în _viriutea unei hotăriri, (Demo- lombe, XX, No, 590, 603, 659; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 707 pis: p. $it: Mour- lon, I[, No, 735; Dalloz, Rep. Dispositi- ons entre vifs, No. 1$01, 1852: Suppl.. Dis- positions enire_vifs. No. 497: Laurent, XII, No. 494; luc. VI, No. 235; Baudry ct Co- lin. Donations et testaments, IL. No. 1546: Josserand. III, No. 1643, 1655: Alexan- 
dresco, cd. 2-a. IV. partea |, p. 422, 426, 
427, 456: C. Hamangiu. L Roseiti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, IL, No. 1204), 

2, In cazul unei donaţiuni cu sareine. 
upă o părere, donatorul nu poate cere 

revocarea donaţiunei pentru ncindeplini- 
rea condițiunilor, decât după ce a pus în 
întârziere pe donatar pentru a execută sareinele şi cl nu s'a conformat. (Massc et erg€ sur Zachariac,, III, $ 45, nota 3, 

19315, — Codul Civil adnotat. — VII, 

p. 251; Troplong. Donations et testaments, 
II, No. 1295; Michaux, *Donations, No. 
1126; Aubry ct Rau. cd. 4-a VII. $ 707 bis, 
nota 3, p. 411; Dalloz, Rep. Disposiiions 
euire vifs, No. 1801: Planiol, III, No, 263ti 

3. 'După altă părere, donatorul poate 
cere revocarea donaţiunei pentru neinde- 
plinirea condiţiunilor, fără să fie nevoit 
în prealabil să puic în întârziere pe dona- 
tar, deoarece legea nu cere îndeplinirea acestei formalităţi. (Demolombe. AX, No. 600: Laurent, XII. No. 505; ;Iluc, VI. No. 258: Baudry et Colin. Donations ct testa- 
ments, |. No, 1547; Josserand. IL, No. 1014: Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea ÎI, p. 434; Iamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III. No. 1192). : 
da După aceasta a doua părere, singura |. consecință a lipsei unci puneri în întâr- zier a donatarului de a execută sarcinele, este că donatorul nu poaie cere daune in- | terese anterioare cererii de revocare (Baudry et Colin. Donations et testaments, [, No. 1545; Alexandreseo, ed. I-a, IV. p. 

I. p. 454; Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- nescu şi Al. Băicoianu. TII, No. 1192). 
5, În cazul donațiilor a căror sarcină constă într'o obligaţie de a nu face. pu- nerea în întârziere este inutilă, deoarece 
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Art, 833 

donatorul nu poate fi obligat să someze 

în orice moment pe donatar să nu contra- 

vie condijiunei prevăzute în actul de do- 

națiune. (Demolombe, XX, No. 607; Ale- 

xandresco, ed. 2-a, IV, partea [, p. 453). 

G. lntro acţiune de revocarea uni, do- 

naţiuni pentru neexecutarea condiţiilor. 

tribunalele au facultatea de a acordă do- 

natarului un termen de_grație pentru i 

execulă condiţiunile. (Demolombe, XĂ, 

No. 605; Mourlon, II, No. 722; Demante et 

Colmet de Santerre, IV, No. 9; Aubry et 

Rau, ed. s-a, VII. S 707 bis, nota 5, p. sil; 

- Dalloz. Rep.. Dispositions entre be No. 

1802; Laurent, XII, No. 504; Iluc, VL, No. 

038: Baudry ct Colin. Donations et testa- 

ments, |, No. 1551; Pluniol, III, No. 2654; 

Josserand, III, No.» 1617; Alexandrasco. 

ed. 2-a, IV, partea L, p. 07, 454). 
7. n acțiunile de revocarea donaţiuni- 

lor pentru cauza de ingratitudine, tribu- 
nalele nu pot acordă termene de graţie. 

ci sunt obligate să pronunie revocarea 
dacă sa făcut dovada unui fapt de ingfa- 
titudine, din cele prevăzute de lege. (Dal- 
loz. Râp.. Dispozitions enire viis, No. 1552). 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VU Codul civil 

8, Cu toute că art. 956 c. civ. Îr..(532 c. 

civ. rom.). prevede că revocarea unei, do- 

naţiuni pentru neindeplinirea condițiilor 

nu are loc niciodată de drept, totuşi păr- 

țile pot stipulă în actul de donaţiune _revo- 

carea de plin drept. (Demolombe, XX. No. 

600. 607: Demante ct Colmet de Santerre. 

LV, No. 96 bis, IV; Dalloz, Rep. Disposi- 

tions entre vils, No. 1805; Suppl., Disposi- 

tions entre vifs, No. 497: Aubry ct lau, 
cd. s-a. VII, $ 707 bis. nota +, p. 411; Lau- 

rent, NIL. No. 503; luc, VI, No. 235; Bau- 

dry et Colin. Donations et testaments, [, 

No. 1564; Planiol. III, No. 2634; Josserand, 

II, No. 1615; Alexandresco ed. 2-a. IV, 

partea I, p. 420, 427, 428; Contra: Coin- 

Delisle. Commentaire, Art. 956, No. 4). 

9. Chiar în acest caz donatorul nu este 
dispensat de a cere justiţiei să constate 
si să pronunțe revocarea, (Demolombe, 
AN, No, 607; Demante ct Colmet de San- 
ierre, LV, No. 98 bis, IV: Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, VII, S ZO? bis, nota 4, p. ti; Dal- 

loz, Rep.. Dispositions entre vi[s. No. 1505; 

Suppl.. Disposilions entre vils, No. 497). 

Art, 833. — Cererea de revocare pentru ingratitudine trebue 

făcută în termen de un an din ziua faptului, sau din ziua când 

donatorele a cunoscut faptul. 
Acţiunea de revocare nu se poate intentă în contra erezilor 

donatarului, nici de erezii donatorelui în contra donatarului, afară 

numai dacă, în acest caz, acțiunea s'a intentat de donatore, sau dona- 

torele a murit în anul în care se puteă intentă acţiunea. (Civ. 834, 

931, 1202, 1881; L. Timbr. 21 $ 1—b; Civ. Fr. 957). 

Tea. fu sIrt. 957. — La demande en revoeation pour cause dingratitude 

devra ctre formte dans Pannte, ă compter du jour du delit impute par le dona- 

teur au donataire, ou du jour que le dâlit aura pu ctre connu par le. donateur. 

Cette râvocation ne pourra tre demandţe par le donateur contre les hcritiers 

da donataire, ni 'par les htritiers du donateur, & inoins que, dans ce dernier cas, 

Paction n'ait &t& intentte par le donateur, ou qu'il ne soit dâeâds. dans lannte 

du dâlit. 

INDEX ALFABETIC 

* Acceptare 28 
Acţiune oblică 10. 
Acțiune personală 1,2, 14, 

37. 

  

Acţiune privată 29, 3u, 
Acţiune publică 29, 30. | 
Adulter 37, | 
Apel 18 . 
Cesiune 143: | 
Continuarea acţiunci 3,11, 
„47 3l . ! 
Creaitori 10, 11, 12 
Cunoştinţă 15, 20, 21, 23, 

25, 31—36, 3%, 42. 
Curator 9. 
Decădere 26, 27, 2%. 
Deces 11, 16, 17, 18, 2341 

— 33, 
Deliberare 28 
Despăgubir 29. 

- Donaţiuni 1 urm. 

4 

Dovadă 20, 3, | 

(la doctrină). 

Ertare 20, 33, 35, 39, hi, M, 

Executare benevolă 42 
Fapt continuu 23. 
Fapte succesive 22, 3). 
Femee măritată 24 
Imposit ilitate +. 
Incetare din viaţă 1, 16, 

17, 19, 23, 31 36, 33, 
Ineratitudine 1 urm. 
Injuri: 1, 
Intrerupere 27. 
Inventar 28. 
Lepatari universali 5, 8 
Moarte 11, 16, 17,18, 23,31 

3%, —36, 3. 
Moştenitori 3—8, 12—19, 23 

24, 3130, 42, 
Moştenitori neregulaţi 5. 
Moştemtori univ rsali 5,8 
Părăsirca domiciliului con- 

jugal 23 
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Parte civilă Ii i Sezină 8 
Pedeapsă î. Stingere, a se vedeă cu 
Prescripţie, a se - vedeă vântul: „Decădae”. 

cuvântul: „Decădere* şi Succesiune vacantă 9 
26, | Suspendare 27, 28 

Prezumpţiuri 2, 35, 35,40, Termen de un an 16,21— 
42, 30, 32—36, 38, 40, 41. 

Răzbunare î. 'Terţe persoane 13. 
evocare î urm. 

Doctrină. 

1. Acţiunea în revocarea unei donaţiuni 
„pentru ingratitudine, este o acţiune per. 
sonală deoarece are de scop răsbunarea 
de 6 injurie.adusă donatorului de către do- 
natar. (Aubry ct Rau, ed. s-a, VIL. S 70, 
nota 1$, p. 418; Laurent, XIII, No, 24; Bau- 
dry ct Colin, Donations et teatments, |. 
No. 1620; Josserand, III. No. 1629, 1634: 

 



  

Codul civil 

Mlexandresco, ed. 2-a, IV. partea I, p. 402: 
C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălinescu şi Al, 
Băicoianu, III, No. 1201. 

2. Aciiunca în revocarea unei dona- 
țiuni pentru ingratitudine, fiind o acțiune 
personală poate [i introdusă numai de do- 
nator._ (Dalloz, Rcp.. Dispositions entre 
viis, No. 1856; Suppl. Dispositions entre 
vifs, No. 514: Planiol. III, No. 2647; Josse- 
rand, II[. 1629, 1034; Alexandresco. ed. 2-a, 
IV. partea |, p. 40: C. Iamangiu, [. Ro: 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. III. No. 
1201). ” 

8. Moștenitorii donutorului nu pot cere 
în principiu, revocarea donaţiunci. pentru 
cauze de ingratitudini, însă vor puteă con- 
tinuă acțiunea începută de autorul lor. 
(Dalloz, Rep. Dispositions entire vis, No. 
1554: Sunpl., Dispositions entre vils. No. 
519; Planiol, III, Ne 2047; Josserand, III, 
No. 1629,. 1034; Alexandresco, ed. d-a, IV, 
partea I, p. 460, 463: C. Ilamangiu. L. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al, Băicoianu. III. No. 1201). | 

4. Dacă în intervalul de timp dintre 
comiterea faptului care constitue ingrati- tudinca şi data morţei donatorului, acesta 
a fost în imposibilitate fizică de a formă 

"cererea de revocare, mostenitorii săi vor aveă dreptul să ceară 
tiunci. (Dalloz, Râp., 
viis. No, 1554). 

5, Prin cuvântul: „Ioştenitori” din art. 957 e. civ. în. (833 i : 
să înțelegem toţi succesorii universali, adică acei cari succed în toate drepturile defunctului, deci şi moştenitorii ncregu- aţi, legatarii_ universali sau cu titlu uni- versal etc. (Demolombe, XA, No, 690; De- mante ct Colmet de Santerre, IV. No. 100 bis, VIII; Michaux, Donations, No. 1244: Laurent, XIII, No. 27: Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea I, p. 462, nota %). 

6. După altă părere, prin moştenitori se înțeleg, nuinai acei moştenitori cari reprezintă persoana defunctului. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 708, nota 18. p. 419). „Acţiunea în revocarea donațiunei pentru insratitudine, aparține după o pă- rere, moştenitorilor donatorului în cali- tatea lor de reprezentanți ai persoanei sule, iar nu în calitate de succesori la bunurile sale, (Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, & 708, iext și nota î8, p. 418, 419: Dalloz, Rep... Dispositions entre viis, No. 1856; Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 514). 8, După altă părere, acţiunea în revo- carca unei  donațiuni pentru ingratitu- dine, aparţine oricui care culege în locul 
moștenitorului universalitatea sau o cotă- parte din universalitatea bunurilor defune- 
tului fie că are sau nu sezină, (Demolombe, XA, No. 690 urm.: Demante et Colmet de 
Santerre, IV, No. 100 bis, VIII: Laurnet, XIII, No. 27; Huc. VI, No. 245; Baudry et 
Colin, Donations et testamenis. I, No, 1630). 

Tevocarea dona- 
Dispositions entre 

9. Curatorul unci succesiuni vacante | 
are dreptul să introducă acţiune în revo- 
carea  donaţiunei pentru  ingratitudine. 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE Vu 

c. civ., rom.) 'trebueşte . 

Art. 833 

(Demolombe, XX. No. 691; Demante ct Colmet de Santerre, IV. No. 100 bis. VII: 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
[. No. 1631: Alexandresco, ed, 2-a, IV, par- 
tea Î, p. 4603, 464). 

10. Creditorii donatorului nu pot, ca în 
virtutea acţiunei indirecte, prevăzută de 
art. 1166 c. civ. în. (974 c. civ. rom), să 
exercite în numele debitorului lor acţiu- 
nca în revocarea donaţiunei pentru in- 
gratitudine. (Larombiere, Obligations, Art. 
1166, No. 9: Duranton, X. No. 559: Demo- 
lombe, XX, No, 695: Iemante et Coimet 
de Saunterre. 1V. No. 100 bis, VIII: Y, No. SI bis, IX; Aubry cet Rau, ed. 4-a, VII, 
$ 70$, nota 19. p. 420: Dalloz. Rep., Dis- 
positions entre vils, No. 1$56;_ Laurent, ALI, No. 28; Baudry et Colin, Donations 
ct testamenis, 1. No. 1621; Baudry et Barde, Obligations, I, No, 613; Planiol, III, No, 2647: Josserand, III, No. 1634; Ale. 
Xandresco, ed. 2-a. IV, partea ÎI, p. 465; - Hamangiu, I, Rosetti-Bălinescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1204). 
„14. In cazul când donatorul încetează din vicațţă. după ce introdusese acțiune in revocarea donatțiunei pentru ingrati- tudine, creditorii sucecsiunci vor puieă exercită această acţiune, (Larombicre, Obligations, Art. 1166, No. 9: Duranton. N. No. 559: Demolombe, XX, No. 692; Dalloz, Rp. Obligations. No. 927; Huc, VI No 246: Contra; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII. $ 708. nota 19, p. 420: Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea 1, p. 465). 
12. Creditorii moştenitorilor donatoru- lui au dreptul să exercite acțiunea în re- vocare pentru  ingratitudine. — (Demo- lombe, XX, No. 692; Demante et Colimet de Santerre,. IV. No. 100 bis. VIII; Dal- - loz, hp. Obligations, No, Bz; IHuc, VI. No. 246; Baudry et Colin, Donations et testamenis,. I, No. 1651; Contra: Laurent, Il. No. 27, 3; Alexandresco, ed. 8-a, IV, partea ], p. 465). - 
13. Donatorul sau moştenitorii săi au dreptul să cedeze .unui teri. acțiunea în revocare care le aparţine. (Demolombe, XX, No. 694; Demante et Colmet de San- terre, IV No. 100 bis. VIII: Aubry ct Rau, cd. 4-a. VII. $ 70S, nota 30, p- 420; Lau- rent, AIIL No. 29; Iluc. VI, No. 247; Ale- xandresco, cd. 2-a, IV. partea I, p. 460 nota 2, 466).. 
14. Acţiunea în revocarea unci dona- iuni pentru ingratitudine — fiind esenţiul- mente personală, poate fi intentată 

numai contra donatarului iar nu şi contra moşteniiorilor săi, (Demolombe, XX, 678; Dalloz. Râp., Dispositions enire vils, No. 1853; Suppl.. Disnositions entre vifs. No. 513; Laurent,. XIII, No. 30: Planiol. III, No. 2645; Josserand, III, No. 1635; Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea, |, p. 166; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi 
AL Băicoianu, III. No.: 1202). : 

15. Acţiunea în revocare a donaţiunei 
pentru ingratitudinc, nu poate fi inten- 
tată contra moştenitorilor donatarului, 
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Art, 833 

chiar dacă donatorul nu ar fi ştiut îna- 

intea decesului donatarului că acesta cră 

autorul faptului de ingratitudine. (Demo- 
lombe, XX. No. 67%; Dalloz. Rep. Dispo- 

sitions entre viis, No. 1853: Laurent, XIII, 

No. 30; Planiol, TUI, No. 2648; Josserand, 

INI, No. 1655; Alexandresco, cd. 2-a, IV, 
„partea IL, p. 460). 

16. Deasemenea acţiunea în revocare 

nu poate fi intentată contra moștenitorilor 

donatarului, chiar dacă acesta ar Îi în- 

cetat din vica(i înaintea termenului de 

un an prevăzut de art. 937 al. 2 c. cir În. 

($35 al, 2. e. civ. rom). (Dalloz, Râp.. Dis- 

positions entre vifs, No. 1553; Comp.: Jos- 

neranud, III, No. 1635). 
47, Dacă donatorul a intentat acţiune 

in revocarea donaţiunei, pentru ingrati- 

tudine contra! donatarului şi acesta înce- 

icază din vieaţă, în cursul instanţei. «do- 

natorul va putcă continuă acţiunea contra 

mostenitorilor  donatarului.  (Duranton, 

VIII. No. 362; Massc et Verge sur Zacha- 

riac, INI, $ 484. nota 21. p. 250 'Troplone, 

Donaiions cet testaments, II, No. 152; 

Aubry cet Rau, ed. a, VII. $ 70$, nota 

21 p. 420; Dalloz, Reâp., Dispositions. entre 

vis. No, 1855; Suppl., Dispositions entire 

vils No, 515: Laurent, XUI, No. 30; Baudry 

ct Colin Donaiions ct testaments, Î. No. 

1623; Josserand, III No. 1633; Alexan- 

dresco. ed. 2-a. LV, partea 1, p. +67; Con- 

tra.: iDemolomhe. XX. No. 679; Demante 

ct Colmet de Santerre, IV, No. 100 bis, 

V: Mourlon, IlNo. 7H: Planiol, III, Ao. 

ocs: C. Iamangiu, [._ Rosetti-Bălănescu 

si AI, Băicoianu, II, No. 1202: Comp.: 

Tue. VI. No. 248). 
(8. In cazul când donatarul a încetat 

din vicață după pronunţarea hotărirei de 

prima instanță. moşteniiorii săi şi dona- 

torul, după împrejurări, vor avea drep- 

tul de apel. (Demolombe. XX, No. 680; 
Alexandresco, cd. 2-a. IV, partea I, p. 
107, 468). 

19, Dacă ingratitudinea provine dela 

moştenitorii  donatarului, donatorul nu 

are contra lor acţiune de revocare. (Po- 

thier. 'Donations. VIII. No. 192: Coin-De- 

lisle, Commentaire. Art. 937, No. 20: Duran- 

ton. VIII, No. 562: Demolombe, XX, No. 

653 ter.; Dalloz. Râp.. Dispositions entre 

vifs. No. 1850: Alexandresco, ed. 2-a, IV. 

partea Î, p. 4606). | 

20, Donatorul va puteă dovedi prin 
urice mijloc de probă că nu a cunoscut 

. faptele de ingratitudine, deşi cele ar fi pu- 
tut să parvie la cunoştinia lui, deoarece 

stingerea dreptului de a cere revocarea 
unei donaţiuni peniru îngratitudine fiind 
întemeiată pe o prezumpțiune de iertare, 
cl nu a puiut să ierte fapte pe care nu 
le-a cunoscut, (Demolombe, XĂ, No. 6004; 
Mourlon, II, No. 741; Demante et: Cohmet 
de Santerre. IV, No. 100 bis, III: Laurent, 
XIII, No. 52; Alexandresco, cd. 2-a, ÎV, 
partea I, p. 4601). 

2 |, In afară de aceasta, pentru ca ter- 
menul de decădere să înceapă a curge, 

DESPRE DONAȚIUNILE INTRE Vii Codul civil 

teebuesşte ca donatorul deşi a cunoscut 

faptele, să ştie că donatarul este autorul 

lor. (Demolombe, XX. No. 665: Mourlon, 

II, No. 741; Alexandresco, ed. 2-a, IV. 

partea T, p. 401). 
00. In cazul când donatarul a comis 

mai multe fapte succesive, de ingratitu- 

dine. termenul de un an va incepe a curge 

dela comiterea ultimului fapt de ingra- 

titudine. (Laurent, XIII, No. 35; Josserand, 

IN. No. 1656: Alexandreseo. cd. 2-a. ÎN. 

partea, Î, p. 401). , 

23, Dacă faptul care constitue ingrati- 

tudinea donatarului ține toată vieaţa «lo- 

potorului, cum ar fi în cazul când femera 

deşi condamnată a se reintoarce în do- 

miciliul conjugal. a refuzat a execută a- 

coastă hotărire, acţiunea în revocare vă 

trece la moștenitori. în caz de decesul 

denatorului deoarece faptul  donutarei 

este continuu şi termenul de un an nu a 

puiut să înceapă a curge. (Laurent. NUL. 

No. 33, 35: Alexandresco, ed. 2-a. IV, 
partea Î. p. 461). 
24. Potrivit dinpoziţiunilor ast. 957 c. 

civ. în. (835 €. civ. rom.), acţiunea în 1Cvo- 

carea donaţiunei pentru ingratitudine, tre- 

Dueste introdusă de donator în termen de 

un an din ziua faptului sau din ziua când 

faptul a putut fi cunoscut de donator (în 

dreptul civil român, după art. $55 c. civ= 

din ziua când donatorul a cunoscut fap- 

iul). (Dalloz. Rp. Dispositions entre 
vifs, No. 1857; Suppl., Dispositions centre 
vifs, No. 515: Iluc, VI, No. 244; Baudry 
ct Colin, Donations et testamenis, Î, No. 

1615: Planiol, III, No. 2649; Josserantd. 
III. No. 1636; Alexandresco, ed. 2-a IV, 
partea I, p. 457, +60: C. Humangiu, |. Ro- 
setii-Bălănescu şi Al. Băicoianu. III, No. 
1205). 
25, Dacă donatarul ar fi comis în mod 

succesiv mai multe fapte de ingratitudine 
contra donatorului, termenul de un an nu 
va curge decât din ziua comiterei ultimu- 
lui fapt sau din ziua când acest fapi a 
ajuns la cunoștința donatorului. (C. Ha- 

“mangiu. 1. Rocetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III. No. 1205). 
26. După părerea dominantă, terme- 

nul de un an prevăzut de art. 957 c. civ. 
fr. (855 e. civ. rom.) constitue o simplă 
decădere iar _nu o prescripţie. (Demo- 
lombe. XX. No. 666, 669: Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 708, notele 25, 26, p. 422: 
Dalloz, Rep, Suppl.. Dispositions entre vils, 
No, 515: Laurent, XIII, No. 31; Baudry et 
Colin. Donations et testaments, I, No. 1616: 
Planiol. III. No. 2650; Josserand. III, No. 
1636: Alexandresco. cd. 2-a IV, partea |. 
p. 458: Comp.: C. Hamangiu. I. Rosctti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. No. 1205: 
Contra: Mass et  Vergâ sur Zachariac, 
TIT. $ 4S5, nota 19, p. 236: Troplong: Do- 
nations ct testamenis, III. No. 1215. 1545). 

27. Prin urmare termenul de un au 
prevăzut de art, 957 ce. civ. Îr. (S53 ce. civ. 
Tom.), nu poate fi nici intrerupt nici sus- 
pendat în cazurile prevăzute de codul 
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Codul. civil 

civil. (Demolombe. XX. No. 667, 60S; Au- 
bry et Ran. ed. 4-a. VII $ 708, nat 25, p. 4%: Dalloz, Rep... Disposilions entre 
vifs, No. 1657: Laurent, XIII. No, 31. 35: 
Baudry et Colin, Donations et testament. 
[. No. 1616: Planiol, III, No, 2650; Josse- 
rand, III, No. 16036; Alexandreseo, ed. 2-a, 
IV, partea I. p. 458 urm; C. Hamangiu, 
|. Roseiti-Bălăneseu şi Al. Băicoianu, II. 
No. 1205: Contra: Massc ei Vergc sur Za- 
chariac, III, $ 455 nota 19, p. 930: Tro- 
plongz. Donations et testaments, III, No. 
1215, 1545). 
28. Deasemenea nici termenul acordat 

moștenitorilor donatorului nu poate îi sus- 
pendat prin termenul acordat de lege 
pentru facerea inventarului şi deliberare 
şi până în momentul acceptării lor; ci 
insă ar puteă să fie autorizați să facă 
acjiunea de revocure, fără să in calitatea 
«de moştenitori, (Demolombe, XX. No. 657; 
Dalloz, Rep... Dispositions entre vifs, No. 
15600). 
23, Actiunea în revocarea donaţiunei 

pentru _ingratitudine, poate fi stinsă cu :vate că ar subzistă încă acțiune publică 
pentru pedepsirea donatarului şi acţiunea 
civilă pentru, despăgubirea  donatorului 
şi invers, se poate ca acţiunea în revocare 
să poată [i intentată încă deşi celelalte 
două acţiuni să fie stinse, (Demolombe, XX, 
Ne. 601, 662: Demante et Colmet de San: 
terre, LV, No. 100 bis, II; Laurent, XIII. 
No. 31: Iuc, VI. No. 244; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 458). 
30, Cu toate că acţiunea în revocarea 

donaţiunci pentru ingratitudine ar fi stinsă, 
donatorul se poate constitui parte civilă în- 
tr:o acţiune publică deschisă contra dona- 
tarului pentru un fapt penal care constituiă 
cauza de revocarea donaţiunei. (Demo- 
lombe, XX, No. 662; Alexandresco, ed. 9-a, 
IV, partea 1, p. 458). 
31. Potrivit dispoziţiunilor art. 957 al. 

2 c. cir. în. (855 al. 2 c. civ. rom.), dacă 
donatorul a murit după ce a avut CUnNoş- 
tință de ingratitudine sau după ce a in- 
tentat acţiunea de revocare a “donaţiunci. 
moştenitorii săi vor putea continuă acți- 
unea. (Demolombe, XX, No. 655; Demante 
et Colmet de Santerre. IV, No. 100 bis VII; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 708, p. 
422; Dalloz, Suppl.. Dispositions entre vifs. 
No. 519: Laurent, XIII, No. 340; Baudry ct 
Colin, Donations «i testaments, I, No, 1024; Josserand. III, No. 1654; Alexan- dresco, ed. 2-a, IV, partea [, p. 462..463; C. Hamangiu, 1. Rosciti-Bălănescu şi AL Băi- 
coianu, [II, No. 1201), 
32, In cazul precedeni, moştenitorii do- natorului pot intenta acțiune în revocare, chiar dacă a trecut mai bine de un an dela data când donatorul a cunoscut fap- tul de ingratitudine. (Aubry et Rau, ed. ta, VII, $ 708, p. 422: Dalloz, Rep, Suppl., Dispositions entre vifs, No. 519). 
33, Dacă donatorul a încetat din viaţă după mai mult de un an dela data când 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VII Art. 833 

a_cunoscut faptul de îngratitudine. fără 
să Îi intentat acțiunea «le revocare, su 
presupune că cl a iertat faptul aşă încât 
moşicnitorii donatorului nu au dreptul să 
intente acțiunea de revocure. (Laurent, XIII. No, 54: Alexandreseo, cd, 2-a. IV. 
partea Î. p. 402, 405). : 
34. Dacă  donatorul “a murit în mai puțin de un an după ce a cunoscut faptul de ingratitudine. fără să fi introdus acţi- 

unca de revocare a donaţiunei. după o pă- 
rere, mostenitorii săi vor trebui să introducă acțiunea de revocare inainte de expirarea 
termenului care rămânea să curgă dela încetarea din viață a donatorului pentru a compleciă anul în care acesta putcă să introducă acţiunea de revocare, (Aubry et 
Rau. ed, 4-a. VII, $ 708. nota 22, p. pi; Dalloz, Rep. Dispositions centre vils, No. 1539:_Suppl., Dispositions entre vifs No. 
516, 51$). 
35, După altă părere, termenul de un 

an în acest caz va curge dela data când moştenitorii donatorului an cunoscut fap- tul de ingratitudine deoarece numai după trecerea acestui termen există prezump- liune de iertare din partea moștenitorilor. (Demolombe. XX, Na. 656;  Demante et Colmei de Santerre. IV, No. 100 his, VI: Laurent, XIII. No. 34: Tue... VI. No, 245: Baudry et Colin. Donations et testamenis [, No. 1625; Alexandresco, cd. 2-a, IV, par- tea Î. p. 464, notă). 
36, Dacă donatorul a încetat din viaţă. fără să fi cunoscut faptul de ingratitudine. moşteniiorii săi au dreptul la acțiunea de revocare cum avcă dreptul și autorul lor. Prin urmare dacii la decesul autorului lor ci au cunoscut faptul de ingratitudine. punctul de plecare al termenului va curge dela această dată iar dacă au cunoscui faptul de ingratitudine mai târziu. terme- nul va curge dela această dată, (Demo-. lombe, XX, No. 685; Demanie et Colmet de Santerre, IV, No. 100 bis, VII: Tro- plong. Donations et testamenis, II, No. 1552; Aubry et Rau. cd. ja, VII, $ 70s nota 25, p. 421; Dalloz, Rep... Dispositions entre vils, No. 1S53, 1859; Suppl.. Dispo- sitions entre vifs, No. 518; Laurent, XIII. No. 54; Iluc, VI. No. 245; Baudry et Co- lin. Donaiions et testaments, Î. No. 1627; Alexandreseo, ed. 2-a, IV, partea I. p. 465. nota 4. 464. nota; Comp.: Josserand III. No. 1654. 1636). 
37, Aloştenitorii soţului donator nu pot să introducă contra soțului 

pravictuitor. o acțiune în revocarea do- națiunei pentru ingratitudine, întemeiată pe adulterul acestui soț. deoarece acţiu- nea în adulter este strict personală soţu- lui ultragiat şi nu poate îi introdusă de cât de dânsul. (Demolombe. XX, No. 688, 6$9; Troplong, Donations et testament. LL. "No. 1335, 1556; Baudry et Colin, Donations et _testaments, I, No. 1632). 
388, In cazul. când moştenitorii intro- 

duc acţiunea. de revocarea donaţiunei după 

donatar su- |



"Art. 834 

un an dela decesul donatorului, ci vor tre- 
bui să dovedească că donatorul nu a cu- 

noscut faptul de ingratitudine și că ci au 

cunoscut acest fapt după încetarea 

viață a donatorului. (Baudry et Colin, Do- 

nations ct testaments, ÎI, No. 1627). 
239, Ducă donatorul a iertat pe donatar 

pentru ingratitudinea ce u comis o fujă de 
el, nici cl, nici moştenitorii săi nu mai pot 

intentă acţiunea de revocarea donaţiunei 

pentru ingratitudine deoarece s'a stins. (De- 
molombe, XX. No. 674; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 708, nota 28, p. 425; Trop'ong. 

Donations et testaments, Il, No. 1325, 1527; 

Dalloz. . Rep... Dispositions entre_viis, No. 

1855; Luurent, XIII. No. 24, 31; Baudry et 

Colin, Donations ct testaments, I, No. 1619; 

Planiol. Il, No. 2654; Josserand. III, No. 

1650: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, 

p. 457, nota 3; C, Hamangiu, |. Ros-iti- 

Bălănescu şi Al. Băicoiunu, II, No, 1201). 

40. Decâte ori donatorul a lăsat să 

treacă un an dela ofensa ce i s-a adus fără 

a reclamă, legea persupune că el a iertat 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VII 

din . 

Codul civil 

această ofensă. (Duranton, VIII, No. 560; 
Demolombe, XX. No. 661; Mourlon, II. 
No. 74; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
L, p. 457). 
4(. In cazul când faptul de ingratitu-: 

dine al donatarului sa șters prin iertarea 

donatorului sau prin inacţiunea sa în 

timp de un an, acest fapt nu poate fi luat 

în consideraţiune într'o acţiune în revo- 

carea donațiunci întemeiată pe un fapt 

nou de ingratitudine. (Demolombe, NA. 

No. 675; Alexadresco, ed. 2-a, IV, partea 

I, p. 458, nota; Contra: Poujol. Donati- - 

ons, Art. 937, No. 2; Laurent, XIII, No. 24). 

42, Dacă donatorul sau moștenitorii 

săi au exccuiat. donajiuneu de bună voe, 

la o epocă când cunoşteau faptul de ingra- 

titudine al donatarului. ci nu mai pot în- 

tentă acţiune de revocare deoarece sunt 

prezumaţi că au iertat faptul comis. (De- 

molombe, XX, No. 674; Aubry ct Rau, ed. 

4-a, VII, $ 708, nota 29, p. 495; Baudry et 

Colin, Donations et testaments. Î, No. 

1619). 

Arţ, 834. — Revocarea pentru ingratitudine nu poate infirmă 

nici înstrăinările făcute de donatar, nici ipotecile sau alte sarcini 

reale cu cari el ar îi putut grevă obiectul dăruit; este neapărat 

însă ca acestea să se îi făcut înaintea inscripțiunei extractului cere- 

rei de revocaţiune pe .marginea transcripțiunei prescrisă 

818. 

loarea obiectelor înstrăinate, 

timpul cererei; 
ziua cererei. (Civ. 458, 480, 485 urm,, 

urm., 1770; Civ. Fr. 958). 

Teat. fr. 

dieiera ni aux alienations faites par le 

se condamnă asemenea a 

prin art. 

“În caz de revocaţiune, donatarul se condamnă a întoarce va- 

după estimaţiunea ce li s'ar face în 

întoarce veniturile din 

165, 818, 830, 855, 1746 

Amt. 958. — La r&vocation pour cause d'ingratitude ne preju- 

donataire, ni aux hypotheques et autres 

    
eharges rtelles qu'il aura pu imposer sur Vobjet de la donation, pourvu que le 

tout soit antârieur d Vinseription qui aurait Ct6 faite de Vextrait de la demande 

en revocation, en marge de la transeription preserite par Lartiele 939. 

“Dans le cas de z&vocation, le donataire sera condamne ă restituer la valeur: 

des objets alin€s eu gard au temps de la demande, et les fruits, & compter 

de cette demande. 
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Prescripţie 13, 
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Rambursarea cheltuelilor 
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a_se vedcă cuvântul: 
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Retenţiun 27," 
hRevocar:: 4 urm. 
Sarcină j, 
Saicine reale at, 2, 
Servituţi 31. 32, 
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Rea credinţă 26, 33. . 1 aloare 29, 30, 
Registre de transcripție, 

] 
| 

| Transcrirre 2, 4—8, 17, 

| Venituri 44 

Doctrină, 

„Î. Spre deosebire de revocarea dona- 
țiunci pentru ncexccutarea condiţiilor sau 
pentru naştere de copii, revocarea pentru 
ingratitudine, nu aduce atingere drepturi- 
lor dobândite de terţi dela donatar asupra 
bunurilor dăruite, (Pothier, Donationc. 
VIII, p. 412, nota 1; Da'loz. Rep. Dispo- 
sitions entre vifs, No. 1847; Laurent, XIII, 
No. 37; Josserand. III. No. 1635; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I. p. 419. 468, 
469). | 

2, Potrivit dispoziţiunilor art. 958 e. civ. 
fr. (534 c. civ. rom.) pentru ca revocarea 
donaţiunei pentru ingratitudine să nu aducă 
atingere drepturilor terţilor, trebueşie ne- 
apărat ca atunci când este vorba de drep- 
turi supuse transcripțici, ca drepturile reale 
să fie dobândite inaintea inscripțiunci ex- 
tractului cererei de revocare pe marginea 
transcripțici prescrisă de art. 939 ce. civ. 
Îr. (SIS ce. civ. rom.). (Mourlon, II, No. 
756; Dalloz, Râp., Dispositions entre vi[s, 
No. 1847; Laurent, XIII, No. 40; Josserand, 
III, No. 1639; Alexandresco, ed. 9-a, IV, 
partea I, p.. 470; C. Hamangiu, [. Roseiti- 
ălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1204). 
3. Din articolul 938 c. civ, fr. (534 c. 

civ. rom.), rezultă că nu se face nici o distincțiune intre înstrăinările făcute de 
donatar, atât cu titlu oncros_ cât şi cu titlu gratuit. (Demolombe, XX. No. 702; Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 1545; Josserand, III, No. 1638; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea I, p. 409). 

&. In cazul când donațiunea de imobile 
nu a fost transcrisă, după o părere, dona- 
torul 'care cere revocarea donaţiunei pen- 
tru ingratitudine, nu are de îndeplinit nici 
o formalitate pentru a-şi conservă dreptu- 
rile sale. chiar faţă de terții de bună cre. dință. (Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 101 bis, IÎI; Dalloz, Rep. Dispo- sitions entre vifs, No. 1849; Comp.: Ale- xandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 471). 5, După altă părere, în acest caz dona- torul va transcrie mai întâi donajiunea, iar apoi va înscrie extractul cererci sale pe marginea acestei transcripții. Donato- 
torul va avea dreptul în acest caz, de a ceru dela donatar rambursarea cheltuclilor fă- 
cute cu transcrierea. (Toullier, V, No. 325; Duranton. VIII. No. 570; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 703, nota 32, p. 425; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vifs, No. 1849). 

6. După a treia părere, donatorul va 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE vit 

"entre vifs, No, 512; 
Josserand, III, No. 1659; Alexandresca, ed. 

Art. 834 
S 

cere dela păstrătorul registrelor de tran- 
scripțiuni un certificat în care se va con- stată că transcripția donaţiunei nu a avut loc şi va face acestui conservator o noli- ficare că dacă  donatarul va cere trans- cripiia, să se facă în acest caz Şi inscrip- ţia extractului cererei de revocare pe mar- 
ginea iransceripţiei.  (Dalloz, Rep.,  Dis- 
positions entre vils, No, 1849; Poujol, Do- 
nations et testaments, Art, 938, No. 6). 

7. După a patra părere, donatorul va 
cere inscrierea extractului .cererci de. revo- 
care în registrul de transcripțiuni ca şi 
cum transcrierea donaţiunci ar fi avut - 
loc. (Demolombe, XX, No. 700; Mourlon. 
II, No. 736; Dalloz. Râp, Dispositions 
entre vils, No. 1849; Baudry ct Colin, Do- 
nations et testaments, I, No. 1641). 

8, În acest caz dacă mai târziu dona- tarul ar face transeripţia donaţiunci, păs- - trătorul registrelor de transcripțiuni va 
face, din oficiu, înscrierea extractului ce- 
rerii. de revocare pe marginea” transcripțici. 
:(Baudry _et Colin, Donations „ct testa 
ments, IL, No. 1641). 

9. Deusemenea donatorul este bine să 
facă inscripția extractului cererei de re- 
vocare și în registrul” de inscripțiuni ipo- 
tecare._ (Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vifs, No. 1849). | 

10. Dispoziţiunile art. '958 ce. civ. fr. (554 c. civ. rom.) potrivit cărora revocarea donaţiunei pentru ingratitudine nu poate aveă efect faţă de terțele persoane decâr dela data inscripției cxtractului cererei de revocațiune pe marginea transcripțici ac- tului de donaţiune, îşi găsese uplicaţiunea numai la donaţiunile supuse transcripției în „registrele de  mutaţiuni. (Demolombe, XĂ, No. 697; Demante et Colmet de San- terre, IV, No, 101 bis, IV; Mourlon.. III, No, 757; Aubey_et Rau, cd, 4-a, VII, $ 708 nota 51, p. 424% Dalloz, Rep. Suppl.. Dispositions entre vifs. No. 512; Laurent, XIII, No. 41; Huc, VI, No. 250; Baudry et Colin. Dona. tions et testaments. I, No, 1642, 1643: Jos- serand, III, No. 1059: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 471), 
1 |. Revocarea donaţiunilor cari nu tre- buesc transcrise are efect dela data ce- rerci, fără să fie nevoe de nici o publici- _ 

tate. (Dalloz, Rep. Suppl., Dispositions 
Planiol, III, No. 2653; 

2-a. IV, partea 1, p. 471). , 
12. Cesiunea unei creanţe dăruită, fă- 

cută de donatar trebueşte anulată dacă notificarea sau acceptarea cesiunci a avut 
loc după introducerea cererci de revocare 
a donațiunei. (Aubry et Rau, ed. 1-a. VII, 
$ 708, nota 51, p. 424; Laurent, XIII. No. 
42; Huc, VI, No, 250; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, [, No. 1037; Ale- 
xandresco. ed. 2-a, IV. partea I, p. 472; 
Contra: Demolombe, XX, No, 704; De- 
inante et Colmet de Santerre, IV, No. 101 
bis, 1V) 
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13, Teriele persoune cari au dobândit 

bunurile mobile corporale dăruite, pot in- 
vocă dispoziţiunile art. 2279 e, civ, îr. (190 
e. civ. rom.) dacă nu se face dovada de 

donator că ei cunosteau existenţa cerere! 
de revocare a donaţiunei pentru cauza «dle 
ingratitudine, (Demolombe XX. No. 704% 

Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 101 
his. IV: Laurent, XUI, No. 41; Baudry et 

Colin, Donations ct testaments, L, 1645; Jo:- 

serand. III. No. 1639: Alexandresco, cd. 

2-a, IV, partea |, p. 472). 
14, Donatorul de lucruri mobile, peu- 

tru a nu fi lezat prin actele de dispoziţie 

ale donatarului, poate luă măsuri de con- 

servaie. deoarece în urma introducerei 

acțiunei de revocare, cl devine proprietar 

condiţional. (Demolombe. XX, Na. 703: 
Mareadâ, Art. 958; Laurent, XIII, No. 43; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I. p. 472). 

15, Ipotecele constituite de donutar 

asupra bunurilor imobile dăruite, înainte 

de cererea de revocare, vor fi meniinute, 

chiar dacă ele au fost înscrise posterior 

înserierei cererei de revocare în registrul 

respectiv. (Demolombe. XX, No. 703; Ale- 

xandresco. ed. 2-a. IV. partea [. p. 169, 

nota 2; Contra: Mass€ et Verge sur Za- 

chariae. TIT, $ 484. nota 15. p. 235). 

16. In cazul când sa admis revocaren 

donaţiunei conira unei femei măritate şi 

bunurile dăruite au fost constituite dotă. 

Viărbatul nu pierde folosinţa acestor bunuri 

însti donatorul va avea dreptul să fie des- 

păgubit de femeca măritată pentru paguba 

încercată prin folosința rămasă birbatu- 

lui. (Laurent, XIII. No. 52; Alexandreseo, 

ed. 2-a, IV, partea I. p. 469: Comp.: Du- 

anton. VIII, No. 565; Demolombe. XX: 

No. 705 bis). | 

47. In caz de revocarea unci donaţiuni 

pentru cauza de ingratitudine actele de ad- 

ministrație făcute de donaiar asupra bu- 

nurilor dăruite sunt. valabile. Astlel con- 

tractele de locaţiune încheiate de donatar 

rămân valabile, chiar dacă nu au obținut 

data ceriă şi nu au fost transerise. (l.au- 

rent, XIII, No. 51; Huc, VI. No. 249; Ale- 

xandresco, ed. 2-a. IV, partea I, p. Hi. 
478). Ă 

18. Contractele de. locațiune încheiate 

de donatar chiar dacă sunt mai mari de 

9 ani (în dreptul român 5 ani) trehuese res- 

pectate de donatorul care a intentat acţi- 

unea de revocare a donaţiunei pentru cauza” 

de ingratitudine. (Laurent, XIII, No. 51; 
Iluc, VI, No. 249; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

partea Î. p. 477, 478). 
19. In cazul când contractul de loca- 

țiune încheiat de donatar are o. durată 

prea mare care ar putea aduce prejudicii 

serioase donatorului care a obținut revo- 
carca  donaţiunei pentru  ingratitudinc. 
acesta va puica cere despăgubiri dela do- 
natar. (Laurent. XIII. No. 51: Alexau- 
dwesco. ed. 2-a. IV. partea I. p. 478). 
20, Licctul revocării donaţiunei pentru 

cauza de ingraiitudine, între părțile con- 
. 

DESPRE DONAȚIUNILE INTRE VII 

7 

“Laurent, XIII, 

Codul civil 

iractante esie că donatarul păstrează toate 
drepturile sale asupra bunurilor dăruite ca 
și cum ele nu ar fi ieşit din patrimoniul 
său. (Demolombe. XX, No. 707; Demante 
ci Colmet de Santerre, IV, No. 101 bis, VI; 
Aubry et Rau. ed. f-a, VII, $ 708, p. 45; 
Iluc, VI, No. 249; Baudrv et Colin. Dona- 
tions ct testamenis. Î, No. 1645; Planiol. 
HUI, No. 2654; C. Ilamangiu, IL. Rosetti-Bă- 
lânescu şi Al. Băicoianu, III. No. 1904; 
Josserand, III, No. 1637; Contra: Laurent, 
XIII. No. 44; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea ÎI. p. 475). 

52|. Donatorul reiă lucrurile aflate în 
posesiunea donaiarului, în strurea în care 
se găsesc. (Demolombe, XX, No. 707: De- 
mante ct Colmet de Santerre, IV, No. 101 
bis, VI; Aubry et Rau. cd. s-a. VII, $ 708, 
p. 495; Laurent, XIII, No. 45: Iuc, VI, No, 
249: Baudry et Colin. Donations et testa- 
ments, I, No. 1645, Josserand, III, No. 1657: 
Alexandresco, ed. 2-a, 1Y. partea Î, p. 476; 
C. Ilamangiu, |. 
Răicoianu. (II. No. 1204). 
29, Această soluțiune îşi are uplica- 

(iunea fără deosebire dacă lucrurile sunt 
mobile sau imobile. (Laurent, XIII, No. 
+5). 

238, Donatarul este obligat să despăgu- 
hească pe donator de daunele cauzate «de 
degradările şi deteriorările lucrurilor dă- 
ruite. (Demolombe, XX, No. 705; Demante 
et Colmet de Santerre, IV. No. 101 bis, V; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII. $ 705, p. 4%; 

No.» 47; Planiol, III, No. 
2655; Josserand, III. No. 1657; Alexan- 
dresco, cd. 2-a, IV, partea Î. p. 476, 477: 
C. Jlamangiu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi „Al. 
Băicoianu, III, No. 1204). 
24, Donatarul este obligat să despă- 

gubească pe donator chiar dacă degradă- 
rile şi deteriorările bunurilor dăruiie sunt 
anterioare cererci de revocare a donaţiunei 
pentru cauză de ingratitudine. (Demo- 
lombe., AX, No. 705; Demante et Colmet 
de Santerre, IV, No. 101 bis, V; Aubry et 
Rau, cd. s-a. VII, $ 70$. nota 36, p. 4%; 
Laurent, XIII, No. 47; Alexandresco, ed. 
2-a. 1V, parica Î, p. 479). 
25, In caz de revocarea donaţiunei 

pentru cauza de ingratitudine, donatorul 
trebueşte să despăgubească pe donatar 
pentru cheltuclile și îmbunătățirile făcute 
de cl asupra bunurilor dăruite. (Demo- 
lombe, AX, No. 70$; Laurent, XIII. No. 
47: Planiol, III, No. 2655; Josserand. ÎI, 
No. 1637; Alexandresco, cel. 2-a, IV. par- 
tea IL. p. 176, 477; C. Iamangiu. I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al Băicoianu, IL, No. 1204). 
26, Donatarul va fi considerat ca po- 

sesor de bună credinţă până la întentarea 
acțiunei de revocare a donaţiunei pentru 
cauza de ingratiiudine şi de rea credință 
pentru timpul posterior acestei cereri. (Dal- 
loz. Râp., Dispositions entre vifs, No. 1550; 
Josserand, III, No. 1637; Contra: Laurent, 
XIII, No. 47). a 
27. Donatarul are un drept de reten- 
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Codul civil 

țiune până la plata indemnităţii ce i se da- 
toreşte în cazul când cheltuelile ce le-a 
făcut au adus o plus-valută imobilului dă- 
ruit. :(llue, VI, No, 240; Planiol, IL, No, 

28, In caz de revocarea donaţiunei pen- 
tru ingratitudine, donatarul nu răspunde 
de pierderea sau deteriorarea lucrurilor dă- 

_ruite datorite întâmplării şi fără culpa su, 
inainte de cererea de revocare. (Demo- lombe, XX, No. 708; Luurent, XIII, No. 47 Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 
170). 

29, Potrivit dispoziţiunilor art. 938 e. civ. În. (834 ce. -civ. POM), în  Cuz 
de revocaţiunea donaţiunei pentru ca- 
uza de ingratitudine, donatarul va fi 
condamnat să restitue «onatorului vu- loarea obiectelor iustrăinate după esti- 
maţiunca lor din timpul cererei de re- 
vocare, fără a se luă în consideraţiune fo- 
losul tras de donatar din «donaţiune. (De- molombe, XX, No. 709; Aubry et Rau, cd, 4-a. VII, $ 708, nota 55, p. 495; Dalloz, Rep. Dispositions centre vifs, No. 1850: Laurent, XIII, No. 45;  Baudry et Colin, Donations et testaments, IL. No. 1636; Ale- Xandresco, ed. 2-a, 1V, partea |, p. 473, 474. 476; C. Mamungiu, 1. Rosetti-Bălă- nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1204). 
30. Donatarul va restitui valuarea ”obi- cctelor înstrăinate fără a se face distine. țiunc dacă înstrăinarea a fost făcută cu titlu 

oneros sau cu titlu gratuit, (Demulombe, AXĂ, No. 709: Aubry et Rau, ed. s-a, VII. $ 705, nota 55, p. 425; Laurent. XIII, No. 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VII Art, 835 

45: AMexandresco, ed, 2-a, IV, partea 1, p. 475, +76). . A 31. Donatarul va despăzubi deaseme- nea pe donator, care a obținut revocarea donațiunei şi în cazul când cl a ipotecat Sau a grevat de sarcini reale, cum sunt servituțile, imobilul dăruit, (Demo!'ombe, "AN. No. 710: Aubry et Rau, ed. 4-a. VII, $ 705, nota 34, p. 45; Troplone. Donations et testamenis, LI, No. 1542; Dalloz, Râp., Dispositious entre vife, No. 1551; Laurent. MII, No. 49; Baudry et Colin, Donations ct testaments, I. No. 1645, 1646; Planiul, II, No, 26054; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 177 C Ilamangiu, 1. Rosetti- Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No, 1204). 32, Aceste despăgubiri sunt datorite chiar dacă sarcinele reale au fost constituite . de donatar, cu titlu gratuit. (Demolombe, NĂ, No, 709: Aubry et Rau, ed. 4-a, Vu, Ş 708, nota 33, p. 495), - 
33, Potrivit dispoziţiunilor art, 958 c. civ, fr. ($54 c. civ, rom.), în caz de revo-= carea unei donațiuni pentru ingratitudine, donatarul va fi obligat să restiiue fructele și veniturile bunurilor dăruite, numai dela data cererei de revocare, deoarece din acest moment trebueşte considerat de rea credință. (Demolombe, NĂ, No. 713; Aubry ct Rau. ed. 4-a, VII, $ 70s, p. 426; Dalloz, Rcp., Dispositions entre _vils, No. 1850; Laurent, XIII, No. 46; Baudey ei Colin, Donations ct testament, [. No. 1047; Jos- serand, IL, No. 1637; Alexandresco, ed. 2-a » partea I, p. 474, 43: C, Hamangiu. ]. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1204). 

Art. 835. — Donaţiunile făcute în favoarea maritagiului, nu sunt revocabile pentru ingratitudine. (Civ. 280, 836, 932 urm., 936 urim. ; Civ. Fr. 959). 

Text. fr. Art. 959. — Les donations en faveur du m revoeables pour ingratitude. 
ariage ne seront pas. 

Bibliografie (continuare), 
Vnâniescu G. N. Notă sub Trib. Dolj S. UL, 524 din 13 M 

Doctrină, 

|. Donaţiunile făcute în favoarea căsă- torici nu suni revocabile peniru ingratitu- dine, deoarece sunt prezumate, făcute în interesul copiilor ce se vor naşte, (Dalloz, Rep. Dispositions entre vis, No. 1970; Josserand, III, No. 1633: Alexandreseo. ed. 2-a, IV, partea |. p. 455, 454; C, Ilaman- giu, I. Rosetti-Bălănescu Şi AL Băicoianu, III, No. 1197). 
2, Chiar dacă soții nu ar lăsa copi, donaţiunile făcute în favoarea căsăturiei nu sunt revocabile pentru cauza de ingra- titudine deoarece regula prevăzută de art. 959 e. civ, îr. (835 c, civ. rom.) este abso- 

artie 1925, Curier Jud. 14/1926 

luată. (Dalloz, Rep... Dispositions entre vis, No. 1970; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- ica LI. p. 454, nota 1). 
3. Dacă însă în momentul cunoaşterii faptului de ingratitudine, căsătoria în fa voarea căreia se făcuse donaţiunea nu mai există şi dacă din căsătorie nu există copii. donaţiunea poate fi revocată pentru iugra- titudine. (Baudry et Colin, Donations et testaments, I, No, 1595). 
4. Dispoziţiunile art, 959 c. civ, fn (S55 civ. rom.) Îşi gisese aplicaţiunea atât în cazul când  donaţiunea este trecută in contractul de căsătorie, cât şi în cazul când este făcută prin-- trun act separat, însă în favoarea că- 
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Art. 836 

sătoriei.. (Demolombe, XX, No. 655; Dalloz, 

Rep., Dispositions entre vils, No, 1970; Lau- 

rent, XIII, No. 20; Iluc, VI, No, 351; Bau. 

dry et Colin. Donations ct testaments, |» - 

No. 1588; Planiol, III, No. 3150; Josserand, 

III, No. 1625; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea Î, p. 453, 45%. 

5, O donaţiune deși 

facilitării căsătoriei donatarului, este su- 

pusă revocării pentru ingratitudine, dacă 

este fiicută înaintea căsătoriei şi nu a fost 

făcută în vederea căsătoriei cu o anumită 

persoană şi ca o condiţiune a' acestei că- 

sătorii. (Demolombe, XX, No. 633; Aubry 

et Rau, ed. 4-a, VII, $ 708, nota 10. p. 416; 

Laurent, XIII, No. 20; Huc. VI, No. 251; 

Baudry et Colin, Donations et testemenis. 

„1, No. 1588; Alexandresco, ed. 2-a, 1Y, par- 

tea ], p. 455, nota 5). 
G. Dispoziţiunile art. 99 ce. _civ. în. 

(835 c. civ. rom), după o părere, st 

aplică nu numai donaţiunilor făcute 

de terji în favoarea căsătoriei, ci şi 

donațiunilor făcute intre soți prin con- 

tractul de căsătorie. (Merlin,  R€per- 

toire, Sâparation de corps, $ 4, No. 5; 

Questions de droit, Sâparation de corp, $ 

1, No. 2; Coin-Delisle, Commentaire, Art. 

959, No. 7; Toullier. II, No. 781; Duranton. 

II. No. 629; VIII, No. 572; Poujol, Dona- 

tions, Art. 939, No. 7). | 
7, După altă părere, dominantă, dispo- 

zijiunile art. 959 ce. civ. îr. (855 c, civ. 

rom), îşi găsesc aplicaţiunea numai do- 

națiunilor făcute de terţi viitorilor soți. 

în favoarea căsătoriei lor: donaţiunile fă- 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VII 

făcută în vederea : 

Codul civil 

cute între soţi prin contractul de căsătorie. 

sunt revocabile pentru cauza de ingra itu- 

dine. (Demolombe, XX, No. 525, 632; Tro- 

plong, Donutions ct tes'aments, 

1545 urm.; Michaux, Donations, No î17i;, 

Demante ct Colmet de Sunierre, LV, No.. 

102 bis, I; Mourlon, II No. 752; Aubry et 

Rau. ed. 4-a, VIL, $ 708. nota 11, p. 416; 

Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions entre 

vifs, No, 50%; Laurent, XIII, No. 21; Ilue, 

VI. No. 251; Baudry et Colin, Donation» 

ct testamenis, I No. 1559 urm: Plasiol, 

IEL, No. 3150, 3200; Colin cet Capitant, NI. 

p. 809: Josserand, IL, No. 1635; Al:xan- 

dresco, cd. 2-a IV, parea |, p. 45: C. 

Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu și AI. Băi- 

coianu, li. No. 1199). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4. Donaţiunile intre vii, conform art. 

851 "din codul civil, sunt revocabile pentru 

ingratitudine; dela acest principiu fac ex- 

cepție donaţiunile făcute în vederea căsă- 

torici (art. 835 e. civ.), însă câud căsătoria 

Sa disolvat şi nu a rămas nici un copil. 

excepția prevăzută de art. 835 c. civ. nu-şi 

mai are aplicaţiunea şi deci in acest caz 

dota se poate revocă pentru ingratitudinea 

soţici cum este în specie faţă de ta- 

tăl ei, constituitorul dotei. (Trib. Dolj, s. 

III, 324 din 15 Martie 1925, Curier Jud. 

1474926. Pand. Roim.. 1926, II, 133). - 

Art. 836, — Orice donaţiuni prin acte între vii, făcute de per- 

soane ce n'au copii sau descendenţi existenţi în timpul facerii lor, 

oricare ar fi valoarea acestor donaţiuni şi sub orice titlu s'ar Îi 

făcut, fie chiar donațiunea mutuală sau remuneratorie, 

donaţiune în favoarea maritagiului, 

persoană, afară de ascendenţii lor, 

îie, în fine, 

făcută soţilor de oricare altă 

sunt revocate de drept, dacă 

donatorele, în urma donaţiunei, dobândeşte un copil legitim, un 

postum!), sau chiar când a legitimat pe un copil natural prin ' mari- 

tagiu subsequent:). (Civ. 304 urm., 837 urm., 

Teat. Jr. 
n'avaient point 

840, 937; Civ. Fr. 960). 

Ant. 900. — 'Toutes donations entre=-vifs faites par personnes :qui 

d'enfants ou de deseendants actuellement rivants dans le temps 

de la donation, dequelque valeur que ces donations puissent ctre, et ă quelque 

titre qwelles aient Et6 faites, et encore quw'elles fussent mautuelles ou remuntratoires, 

mâme celles qui auraient ât€ faites en faveur du mariage par autres que par les ascen- 

dants aux eonjoints ou par les conjoints, lun ă Vautre, 

plein droit par la survenance «d'un, enfant legitime du donateur, 
demeureront r&voqutes de 

meme d'un post- 

hume, ou parla ltgitimation d'un enfant naturel par mariage subsequent, sil est 

n€ depuis la donation. 

  

1) Copil 

> 

postum, adică copil născut în urma morţei tatălui său, 

2) Maritaj suoseguent, este căsătoria efectuată în urma naşterii copilului. A se vedcă şi notele dela art, 4 

şi 304 Cod. .îvil. Art. francez corespunzător, 
ia donation“, 

960 adaugă după cuvântul „subsequent ? „sil est n€ depuis 
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II. No. : 

N 

 



  

  

Codul civil 

CoxssTANTISESCU Jac. N, Despre testamente, p. 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE Vu Art. 836 

Bibliografie (continuare). 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Abseaţă P—5, 55, 5, 57. 
Acceptare 46, 
Act de naştere 54, 
Adopţiune 30, 31, 50, si, 
Anulare 43, 44, - 
Aplicatune generală 1,3, 

A 
Apreciere suverană 6, 
îscendenți 23. 
Bună credinţă 43 
Căsătorie 22, 23, 43. 
Căsâtore putativă, a se 

vedcă cuvintele: „Copil 
putativ*, 

Cesiune gt. 
Confirmare 71. 
Contestaţia  legitimităţii 

52, Să, 54, 
Contract de căsătorie 2, 

23 24, 
Cosiil absent 32—35, 55, %, 

EZĂ 
Copil adoptiv 3, 31, 50, 

1 
Copil legitimat 28, 48. +9, 
Copil natura! 3%, 37, 58. 
Copil postum 31, 40, si. 
Copil putativ 27, 4237, 
Creditoni 68, 69. 
Daruri manuale îi, 
Datorie 2, 17, 
Deces 34, 46. 
Descendenţi 26, 3, 40, 52, 
Despăgubiri 10, 
Donaţiune 1 urm. 
Donaţiuni cu sareine 7, 

Donaţiuni deghizate 5, 6. 
Donaţiuni indirecte 10, 41, 

12 
Donaţiuni Intre soţi 24, 25. 
Donaţiuni mutuale 13, îş, 
Donaţiuni  rcmuncratorii 

15, 16, 17, - : 

  

  

Dotă 22, 23, 24, 
Dovadă 53, 54. 
Drepturi câştinate îţ. 
Efecte 6571. 
Executare sihtă 69, 
Fraudă 53, 54. 
Grad de rudenie 26, 
Încetare din viață 34, 4, 
Instrăinare 67, 
Intenţiune 1, 
Interes 59, VO, 65. 
legitimare %9, 49, 49. 
Mantori 54, ” 
Morte 34, 46, 
Naştere de copii 1—47 
51—54, 31, 

Notiticare 64. 
Obiigaţie naturală 21. 
Posesiune de stat 54. 
Predare 4. 
Prescrpţie 70. 
Prezenturi obicinuite 4. 
Probă 53, 51. 
Rea creuinţă 43—47, | 
Remitere ace datorie 12, 
Rentă viageră 20, 
Renunţare 11. 
Retroactivitate 65. 
Revendicare 70, 
Revocare î urm. 
levocare de drept 62—71, 
Revocare parţială a. 
Rezoluţiune 65. 
Săraci 19, 
Sarcină 7, 8, 9, 6. 
Servicii 16. 
Sex 26. 
Stabitimente publice 19. 
Succesiune 46, 51, 4). 
Tâgadă de paternitate 52, 
Terţe persoane 22,30), 
Urmărire silită 09, 
Viabilitate 4. 

Doctrină, 

Î. Din dispoziţiunile art. 960 ce. civ. [r. 
„(650 ce. civ. rom.) rezultă că intenţiuncu 
legiuitorului a fost să supuc revocării peu- 
tru naştere de copii, orice act care arc 
caracterul de liberalitate între vii, (Dalloz 
Rep... Dispositions 
Josserand, III, No. 

entre xiis, 
1592, | 

„ dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 489; C. IIa- 

No. 1566; 
1595; Alexan- 

mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
„anu, INI, No. 1206). 

2, Orice liberalitate între vii este revo- 
cabilă pentru naștere de copii, oricare a fi caracterul, forma sau __ modalitatea sa. (Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 709, p. 428; Dalloz, Rep., Dispositions centre vils, No. 
1867; Laurent, XIII, 
Colin, Donations et te 

No. 67 urm.: Baudry et 
stamenis, I, No. 1655; 

Planiol. II, No. 2660; Josserand, III. No. 1595; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea |, 
p. 4S9; C. Hamangiu, 
şi AL Băicoianu, III, 

I. Rosetti-Bălănesea, 
No. 1206). 

8, Sunt revocabile pentru naştere de 
copii, orice donaţiuni oricare ar fi numă- 
rul şi valoarea obicetelor dăruite, (Pothier, 
Donations, VIII, No. 149;  Demolombe, 

— 9 — 

14, 

NA, No. 703: Dulloz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 1874; Suppl._ Dispositions entre vis, No. 520; Laurent, XIII. No. 71; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea LI, p. 480, text şi nota 1; Comp.: Josserand, III, No. 1595), 
4 Prezenturile obişnuite sau cele făcute la ocaziuni nu sunt supuse revocării pentru naştere de copii. (Pothier, Donations, VIII, No. 147; Demolombe. XX, No. 766; De- imante et Colmet de Santerre, IV, No. 103 bis, II; Mourlon, II, No. 765; Michaux, Donations., No. 1266; Aubry ct Rau, ed. +-a, VII, $ 709, p. 408, Dalloz, Rep. Dis- positions entre - vis, No, 1567; Laurent. XIII. No. 67 urm; Baudry et Colin, Dona- tions ct testamenis, I, No, 1055; Planiol, III, No. 2660; Josserand, III, No. 1594; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea [, p. 451, 459, nota 1, 490, 493). 
5, Liberalităţile deghizate sub forma de contracte cu titlu oncros, Sunt supuse re- vocării pentru naştere, de copii. (Demo- lombe, XX, No, 759; Troplong, Donations ct testaments, III, No. 1400; Demante cet Colmet de Santerre, IV. No. 103 bis, II; Aubry et Rau, cd, 44, VII, $ 709, nota 6, p. 428; Dalloz, Rep, Dispositions entre vils, No. 1875: Suppl, Dispositions entre vis, No. 521; Laurent, XIII, No. 77; Hue, VI, No. 232; Baudry et Colin, Donations ct testamenis, I, No. 1655; Josserand, III, No. 1595; Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea L, p. 490; C. IMumangiu, |. Roseiti-Bălă- nescu, şi Al. Băicoianu, III, No. 1206). 
6. Tribunalele vor apreciă în mod su- veran dacă un act a cărui revocare Se cere pentru naştere de copil, constitue o donu- fiune deghizată sau un contract cu titlu oneros. (Dalloz, Rep. ispositions entre vils, No. 1878; Laurent, XIII, No. 69). 
7, Donajiunile cu sarcine sunt supuse revocării pentru naştere de copii, (Pothier, Donations, VIII, No. 150; Demolombe, XX, Neo. 764; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 709, nota 10, p. 429; Dalloz, Rep.,_ Dispositions entre vils, No. 1867; Laurent, XIII, No. 73; Huc; VI, No. 252; Baudry ct Colin, Dona- tions et testaments. I, No. 1657; Alexan- dresco, ed. 2-a, IV, parica I, p. 489; C. Ilamangiu, [ Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- coianu. III, No. 1206). - 
8. Rcvocarca donaţiunei cu sarcini se va face numai în privința părții care excede sarcinile. (Demolombe, AX, No. 764; Dal- oz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 1867;, Huc, Vi. No. 252; Baudry cet Colin, Dona- tions_ ct testamenis, I, No. 1659; Comp.: Pothier, Donations, VIII, No. 150; Laurent, MII, No. 72; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea I, p. 459 nota 3), 

a Dacă sarcinele echivalează cu va- 
loarea bunurilor dăruite, actul poate fi



Art. 536 

considerat ca un contract cu titlu oneros, 

care deci nu este supus vevocării pentru 

naştere de copii. (Demolombe. NN, No. 770: 

Dalloz. Rep., Suppl., _Dispositions entre 

vis, No. 522; Laurent, XIII. No. 72). 

10. Donaţiunile indirecte sunt supuse 

revocării pentru naştere de copii. (Demo- 

lombe, XX, No, 736; Demante ct Colmei de 

Santerre, LV, No. 105 bis, ll; Aubry et Rau, 

cd. 4-a. VII, $ 709, nota S, p. 135; Laurent. 

XIIL, No. 76; Josserand. III, No. 139; Ale- 

xandresco, ed. 2-a, IV. partea [, p. 490; C. 

vamangiu. Î. Rosetti-Bălănescu şi AL Biăi- 

coianu, III, No. 1206). 

4 4, Renunţările la drepturi câştigate. în 

scopul de a luce o liberalitate sunt supuse 

revocării pentru naştere de copii. (Demo- 

lombe. XX, No. 738; Lroplong, DDonations 

et testamenis, II, No. 159; Dalloz, Rep 

Dispositions entre viis, No. 1S79;- Laureni 

XIII, No. 76; Alexandresco, cd. 2-a, 1V, 

partea Lp. 400, 491). - 

42, Remiterile de datorie făcute în sco- 

pul de a dărui, sunt supuse revocării peu- 

tru naştere de copii. (Pothier, Donations, 

VIII. No. 151: Demolombe, NA, Nu. 05 

Demante ct Colmet de Santerre, IV, No. 

105 bis, Il: Aubry et Rau, ed. d-a, VII, S 

209, nota 9, p. 425; Laurent, XIII, No. 76: 

Alexandresco, ed. 2-a. IV, purtea |, p. 490). 

13, Potrivit dispoziţiunilor art. 900 c. 

civ. fr. (836 c. civ. rom.) donaţiunile mu- 

tuale sunt supuse revocării pentru naştere 

de copii. (Demolombe, NN, No, 703; De- 

mante et Colmet de Santerre, IV, No. 105 

bis. IIL; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 709. 

nota 11, p. 429 Dalloz. Rep. Dispositions 

entre vifs, No. 1882; Laurent, XIII. No. 

73; Huc, VI, No. 23% Baudry et Colin, 

IDonations et iestaments, L+ No. 1657, 1601; 

Josserand, III, No. 1595; Alexandresco, cd. 

5-a, IV. partea |, p. 459, 490). * 

(4, Revocarea uneia dintre donaţiunile 

mutuale pentru naşterea de copii a dona- 

torului, nu aduce revocarea şi a celeilalte 

donaţiuni. (Dalloz Rep. Dispositions entre 

vifs, No, 1882; Laurent, XIII, No. 73; Bau- 

dry ct Colin, Donations et testaments, LI» 

No. 1661; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 

tea |, p. 490, nota î; Contra: Duranton, 

VIII, No. 590; Demolombe, XX, No. 589; 

Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 

103 bis, III; Troplong, Donations et testa- 

ments, IL, No. 1595; Aubry ct Rau. ed. -ă, 

VII, $ 703, nota 2, p. 3$0). 

15. Din dispozițiunile art. 900 c. cir. 

fr. (556 c. civ. rom.) rezultă că donaţiunile 

remuneratorii sunt supuse revocării pentru 

naştere de copii. deoarece ele sunt adevă- 

rate liberalități. (Demolombe, XX. No, 264; 

-Deniante et Colmet de Santerre, IV, No. 

105 bis, III, Aubry et Rau. ed. 4-a. VII, 

Ş 709, nota 10, p. 49; Dalloz. Rep. Dispo- 

sitions entre vifs, No. 1872; Laurent, NIIL. 

No. 74; Iuc, VI, No. 252; Baudry et Co- 

liu, Donations ct testaments. 1, No. 1638; 

Josserand, III. No. 159: Alexandresco. cd. 

2-a, IV, partea LI. p.: 159). 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VIL Codul civil 

16, lu cuz de revocarea donaţiunilor 

remuneratorii pentru naştere de copii, dacă 

sorviciile făcute donatorului de către do- 

natar sunt apreciubile în bani, donutarul 

va avea dreptul să ceară dela donator o 

indemnizaţie. (Demolombe, AN, No. 764% 

Demante et Colmet de Santerre, LV, No. 

103 bis, II; Aubry et Rau. ed. ta, VII, Ş 

709, nota 10, p. 49: Dalluz, Rp. Dispo- 

sitions entre vits, No. 1572 Laurent. NUL. 

No. 74; Baudry et Colin, Donations et tes- 

taments, LI, No. 1658; Alexandresco. ed. 2-u, 

LV, partea |, p. 159, nota 4). 

47. Dacă donaţiunea remuuneratorie ar 

constitui în realitate plata unei datorii care 

poate fi reclamată în judecată, ea nu 

poate fi revocată pentru naştere de copii. 

(Dalloz. Rep. Dispositions entre vis, No. 

1872; Alexandresco, cd. 2-a, IV, purtea 1, 

p. 459). 
18. Dururile manuale suni supuse revo- 

cării pentru naștere de copii. (Demolombe, 

NN No, 755;  Josserand, II, No. 159%; 

Slexandresco, ud. 2-a, IV, partea IL, p. 490). 

19, Donaţiunile făcute săracilor său 

stabilimentelor publice sunt supuse 7evo- 

cării pentru naștere de copii. (Durantun. 

VIII, No. 595; Demolombe, NN, No. 762; 

Alexandresco, ed. 2-a, 1V, puriea I. p. 499). 

20. Nentele viagere înființate cu titlu 

gratuit sub forma unti donaţiuni, sunt It- 

vocabile pentru naştere de co ii. (Baudry 

et Wahl, Contrats alcatoires, No. 340; Plu- 

niol, II, No. 2158; 
Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea LI. p. 491). 

24. Donaţiunile cari constituvsc execu- 

arca unei obligaţiuni naturale nu sunt su- 

puse  revocării _ penru naştere de copii. 

(Dalloz, Rep... Dispositions entre vifs,. No. 

1868; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea L. 

p. 459; Contra: Laurent, XIII, No. 70). 

29, Donaţiunile făcute de terţi în fa- 

voarea ciisătorici sunt  Supuse revocării 

pentru naştere de copii. (Demolombe, XA, 

No. 767, Massc et Verg6 sur Zachariac, IL, 

$ 455. nota S, p. 259; Aubry et Rau, cd. 

da, VII, $ 709. p. 429; Dalloz, Rep., Dis- 

positions entre  vils, No. 1855; Laurent, 

XIII, No. 73; Alexandresco, ed. 2-a, , 

partea I, p. Bi; C. Ilamangiu. I. Rosetti- 

Bălănescu şi Al. Băicoianu, 

23, Potrivit dispoziţiunilor . art. 960 c. 

ci. în. (556 c. civ. rom.) donaţiunile făcute : 
favoarea  căsătorici: nu 

sunt supuse * revocării pentru naştere de 

copii. (Duranton. VIII, . No. 574; Demo: 

lombe, XX, No. 769; Mourlon, II, No. 767; 

Demanie et Colmet de Santerre, IV, No. 

105 pis. IV; Dalloz. Rep. Dispositions 

entre vils, No. 1885; Laurent, XIII, No. 

78; Josserand, III, No. 1594; Alexandresco, 

ed. 2-a; IV, partea IL, p. 19%; C. Țamangiu. 

|. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. III, 

No. 1206). 
04, |n dreptul civil român. donaţiunile 

ce viitorii soţi şi-ar face intre ci, fie prin 

contractul de căsătorie, fie prinir'un act se- 

parat, înainte de a se căsători, sunt revoca- 

de ascendenți în 

Josserand, INI, No. 159%; 

III, No. 1200). * 

 



  

  

    

Codul civil 

bile pentru naştere de copii, deoarece textul 
român diferă de cel francez. (Mexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea |, p. 492, 495). 
25, Donaţiunile făcute intre soţi_in 

timpul căsătoriei nu sunt Supuse revocărti 
pentru naștere de copii. (Josserand, INI, 
No. 1594; Alexandiesco, ed, 2-a, IV, par- 
tea Î, p, 495; C. Hamangiu. |, Rosetii-Bălă- 
nescu și Al. Băicoianu, II, No, 1206). 
26. Pentru ca donaţiunea să fie revocată 

pentru naştere de copii, trebueşte ca în mo- 
mentul facerei donaţiunei, donatorul să nu 
aibă deluc copii, nici descendenţi de orice 
grad și de orice sex, în viaţă. (Demolombe. 
AN, No. 724 urm; Aubry et lan, ed, 4-a, 
VII, $ 709, nota 18, p. 354; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vils, No, 1592, 1593, 1504; 
Mourlon, II, No. 759: Laurent. XIII, No. 
50; Juc, VI, No. 254; Baudry ct Colin, Do- 
nations ct testaments, IL. No. 1069; Planiul. 
MI, No. 2664;  Josserand, II, No. 15%; 
Alexandresco, ed. 2-a. 1Y, partea IL. p. 451, 
text şi nota 3, 4, 482 text și nuta 1, 455; 
C. Iamangiu. 1. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, ÎL], No. 1205, 1007, 120$). - 
27, Lixistenţa unui copil putativ al do- 

natorului în momentul facerei donaţiunei, 
împiedecă revocarea donaţiunei, peuteru Na $e 
tere de copii. (Demolombe, XĂ, No. 235; 
Demante et Colmet de Santerre, 1Y. No. 
105 bis. A: Mourlon, I[, No. 762; Jos-e- 
rand, III, No. 1595; Alexandre:co, că. 2-a, 
IV, partea |. p. 454, 485). 
28. Deasemenea ure acelaş efect exis- 

tenţa unui copil legitimat în momentul fa- 
cerei donaţiunei. (Demolombe, XX, No. 725; 
Demante_ et Colmet de Santerre. IV. No. 
105 bis, IX, XV: Aubry et Rau, cd. tu, 
VII, $ 709, p. 431; Dalloz, Rep., Disposi- 
tions entre vifs, No. 1597; Laurent XIII. No. 
5S; Iuc, VI, No. 254; Planiol, III. No. 
2664; Josserand, III, No. 1595; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. 1V, partea 1, p. 481, 385; 
C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu, şi Al. 
Băicoianu, ILI, No. 1207, 1208). 
29. Un copil legitimat constitue o pie- 

* decă la revocarea donaţiunei numai dacă 
naşterea şi legitimarea lui sunt antericare 
donaţiunei. (Demolombe, V, No. 375; XX, 
No. 728; Demaunte ct Colmet de Santerre, 
IV, No. 105 bis 1X; Laurent, XIII, No. 5s; 
Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea I, p. 485, 
nota 2; Matei Cantacuzino, p. 390; Comp.. 
Contra: C. [amangiu. “[. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu. II, No. 1208). 
30. Existenţa unui copil adopliv, în 

momentul facerei donaţiunei nu impiedecă 
revocarea  donaţiunei pentru naştere de copii, deoarece legea cere existența unui 
copil sau descedent cu legătură de sânge cu donatorul. (Demolombe. XX, No. 735, 358; Mass€ ct Verge sur Zachariac: III, $ 155 nota 14, p. 241; Demante et Colmet 'de 
Santerre, IV, No. 103 bis, VIII; Mourlon, II, No. 763: Aubry ct Rau, ed, j-a, VII, Ş 309, nota 2%. p. 455; Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre vils, No. 1900: Suppl., Dis- positions entre vifs. No. 527; Laurent. XIII, 

DESPRE DONAȚIUNILE INTRE Vi 

„entre vifs, 

Art. 836 

No. 60; luc, VI, No. 254; Baudry et Co- - lin. Donations et testaments, ], No. 1074; Planiol. III, No. 2664: Josseraud, IL. No. 1596: Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea L. p. 154; C. Ilumungiu, |. Rosetii-Bătănescu si AL. Băicoianu. III, No. 1208), 
31, Această soluţiune are loc chiar daci donuțiunea este făcută însăşi. copilului adoptat. (Demolombe, AXĂ, No. 754; Dal- loz, Rep. Dispositions entre vis, No. 1900; Laurent. XIII, No. 59; Baudry et Colin, Donations et testaments, 1. No, 1673; Ale- xandresco, ed, 2-a, IV, partea I, p. 454). 
32, Lxistenţa unui copil absent, în mo. mentul facerei donaţiunei. după o părere, nu impiedecă revocarea donaţiunei pentru 

naştere de copii. deoarece copilul absent 
este considerat că nu există, (Demante et Colmet de Santerre, IV. No. 103 bis. XI; Dalloz, Rep. Absent No. +73; Dispositions 

No. 1904; Ilue. VI. No. 254; Josserand, IL, No, 1595). 
38. După o altă părere dominantă exi- stența unui copil absent, în momentul fu- cerci donaţiunei fic că absența este de- clarată sau nu, împedecă revocarea donu- țiunci ptatru naștere de cupii. (Demolumbe, NA, No. 739; Aubry cet Rau, ed. 4-a. VII, Ş 709, notele 24, 23. p. 354; Dalloz, Rep. Absent, No, 473; Dispositions entre vis. 20. 1904; Suppl., Dispositions entre vifs No. 527; Baudry et Colin, Donations et tos- tuments, , No. 1676; Planiol, III, No. 2604; Colin et Capitant, II, p. Si2: Matei Can- tacuzino, p. 59; C. Ilamanziu. |.. Rosetti- Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No, 1209). 384. Ducă insă se dovedește că în mo- - mentul facerei donaţiunei, copilul. abseni cră incetat din viaţă, donațiunca va fi re- vocată pentru naștere de copii. (Aubrv et Rau, ed, 4-a, VI $ 709, nota 25, p. 455: Dalloz, Rep. Absent, No, 475; Dispositions entre vis, No. 1904; Baudry et Colin, Do- nations ct testaments, I, No, 1676). 35. După a treia: părere, numai ab- sența declarată a copilului nu impiedecă re- vocarea donaţiunei pentru naştere de copii; absența însă prezumată impiedecă revoca- rea deoarece copilul este socotit în viaţă, |. (Dalloz, Rep. Absent, No. 475; Dispositi- ons entre vifs, No. 1904; Alexandresco. ed. S-a, IV, partea I, p. 455). ” 36. Existenţa unui copil natural. chiar recunoscut, nu împiedecă pe donator să ceară revocarea donaţiunei pentru nașterea unui copil legitim, deoarece în dreptul ro- min nu există nici o legătură între tată şi copiii săi naturali, chiar recunoscuţi. (Ale- xundresco, ed, 2-a, IV. partea I, p. 483: C. - Hamangiu, LI. losetti-Bălănescu şi Al. Băi- coianu, III. No, 1208). 

37. In dreptul civil român, existenţa unui copil natural, recunoscut de mamă, impedecă revocare donaţiunei pentru naş- tere de copil. (Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea I, p. 485, 484; Contra: C. Hamangiu. |. Roseiti-Bălănescu şi AI, Băi- coianu, III. No. 1203). 
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Art. 836 

38, Potrivit dispozițiunilor art. 900 ce. 

civ, fr. (836 c. civ. rom,) donaţiunea este 

revocată dacă se naşte posterior facerei 

donaţiunei un copil legitim şi chiar un co- 

pil postum. (Demolombe, (X. No. 742 

745; Aubry ct Rau, cd. i-a, VII. $ 709, p... 

455: Mourlon, 1b, No. 759 Dalloz, Râpa 

Dispositions entre vis, No. 1903; Laurent, 

XIII, No. 63, 64: Huc, VI. No. 233; Baudry 

et Colin, Donations ct  iestaments, J, No. 

1675; Planiol, II, No. 2066; Josserand, III, 

No. 1597; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 

Ip. 481, 482, 485. 484, 185, 457; C. Ila- 
mangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băico- 

ianu, IL, No. 1205, 1210). 

39, Prin cuvântul: „copil”, întrebuin- 

țat în art. 960 e. civ. În, (836 c. civ, rom,) 

trebucşte să se înţeleagă. şi descendenții 

donatorului,  (Dalloz, Râp., Disposition» 

entre vis, No. 1905; Laurent XIII, No. 63; 

Bandry et Colin, Donations et testaments, 

1, No. 1679; Josserand. III, No, 159%; Ale- 

xandresco, ed. 2-a, LV, partea “], p. 481). 

40, Donaţiunea va fi revocată şi prin 

naşterea unui alt descendent postum, deşi 

art. 960 c. civ. fr. (836 e. civ. rom.) vorbeşte 
numai de copii. (Demolombe. XĂ, No. 746; 

Mourlon, II, No. 759; Laurent. XIII, No. 
63; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 

457, 459), 
„&l, Peniru ca naşterea unui copil legi- 
tim postum să aducă revocarea donuaţi- 
unci, irebueşte ca acest copil si fie niiscut 
viabil. (Demolombe, XX, No. 745; Aubry et 
Rau, cd. 4-a VII $_709, nota 27, p. 433; Dal- 
loz, Râp., Suppl.. Dispositions entre vi[s, No. 
528; Laurent, NUI, No. 61; Huc VI, No. 

255; Baudry cet Colin. Donations ct testa- 
ments-I. No. 1682: Comp.: Alexandresco, 

cd. 2-a, 1V, partea [, p. +82; C. Hamangiu. 
[. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, - 
No. 1211). 

42, Naşterea unui copil putativ, aduce 

revocarea donaţiunei. (Dalloz, Rep. Dis- 

positions entre vifs, No. 1906; Josserand, 

III. No. 1597: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea LI, p. 456; nota 1; C. Hamangiu, 1. 

Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoiânu III. No. 

1210). 

43, Când se anuleazi căsătoria şi nu- 

mai unul dintre soți este de bună credință, 

donaţiunca făcută de el va fi revocată; 

| dacă este însă de rea credință donațiune 

făcută de el nu este revocabilă ci numat 

reductibilă la deschiderea suceesiunei sale. 

(Demante, ct Colmet de Santerre. IV, No. 
103 bis, X; Dalloz, Rep., Dispositions entre 

viis No. 1906; Huc., VI. No. 255; Baudry 

et Colin Donations et testaments, I, No. - 
1658). 

„dia După a doua părere, donaţiunca 

făcută chiar de soțul de rea credinţă este 

revocată în folosul său. (Aubry et Rau. ed. 

ta, VII, $ 709, nota 29, p. 456; Dailoz, Râp., 

Dispositions entre vils. No. 1906; Planiol, 

III. No. 2667; C. Hamangiu; I. Rosetti-Bă- 
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lănescu şi Al. Băicoianu, IL. No. 1210; 

Comp.: Josserand, III, No. 1597). 

45. După a treia părere, donaţiunea 

făcută inainte de căsătorie de soţul de rca 

credință. vu fi revocată insă numai în 

folosul copiilor. (Delvincourt. UI, p. 29; 

Dallvz, Rep., Dispositions entre viis, No. 

1906). 

46, După u patra părere, bunurile do- 

nate de soţul de rea credință, vor Îi păs- 

trate de donatar în timpul vieții donato- 

rului, iar la moartea acestuia. vor reveni 

copiilor dacă acceptă succesiunea. (Du- 

ranton, VILL. No. 186; Dalloz, Rep., Dispo- 

sitions entre vifs, No. 1906), 
După a cincea părere, donaţiunea 

făcută de soțul de rea credință, nu va fi 

revocată nici în folosul donatorului, nici 

a copiilor săi. (Demolombe, XĂ, No. 745; 

Mourlon. Il, No. 702: Alexandresco, cd- 

B-a, LV, partea ÎI, p. 4S6. nota 1). 

48. Donaliunea este revocată prin le- 

pitimarea unui copil natural, prin _căsă- 

torie subsequentă. (Demolombe, NA, No- 

743: Demante et Colmcet de Santerre, IY, 

No: 103 bis. XV; Aubry ct Rau. cd. 1-a, 

VII. $ 709, nota 30. p. 458 Dalloz, Rep. 

Dispositions entre vils, No. 190$; Laurent, 

XIII, No. 63: Iluc, VI, No. 253; Baudry ct 

Colin. Donations cet testaments, LI, No. 

1653. 1684, 1655; Planiol, III, No. 2665; 

Josserand, Il. No. 1597; Alexandresco: 

cd. 2-a, LV. partea L p. 485, 456: C. la- 

mangiu. |. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băico- 

ianu, III, No. 1203, 1210). 

49. In dreptul civil roman această s0- 

“luţiune are loc chiar dacă acest copil eră 

născut înainte de donaţiune. deoarece le- 

iuitorul român a eliminat din textul 

francez cuvintele: „sil est n6 depuis la 

donation”. (Alexandresco. cd. 9-a. IV, 

partea |, p. 480, nota +, 156, nota 2). 

50. Adopliunca unui copil nu aduce 

revocarea donaţiunilor ficute înainte de 

adopțiune. (Duranton, IL. No. 313; VIII. 

No. 581; Demolombe, XX, No. 750; De- 

mante ct Colmet de Sauterre, 1V. No. 105 

pis. VIII; Mourlon, 11, No. 763; 'Troplons. 

Donations ci testaments. JI, No. 1373: 

Aubry et Rau, ed. t-a, VII, S 709, nota 31, 

p. 433: Dalloz. Râp.. Adoption, No. 191; Dis-" 

positions entre _vifs, No. 1909; Suppl. 

Adoption. No. 4S: Dispositions entre viis. 

No. 530; Laurent, XIII. No. 66; Huc, VI. 

No. 235; Baudry et Colin. Donations ct 

testaments, Î, No. 1656: Planiol, III, No. 

9669; Josserand. III, No. . 159; Alexan- 

dresco, ed. 2-a. IV, partea Î, p. 15% 487). 

54. Dacă  donaţiunca este revocată 

prin naşterea unui copil, de această re: 

vocare va profită şi copilul adoptat când 

sa veni la succesiunea adoptatorului 

(Dalloz. Râp.. Suppl.. Adoption, No. 4$). 

„52. Donatarul nu poute contestă le- 

sitimitatea copilului sau descendentului 

născut . posterior donaţiunci, tăgăduindui 

paternitatea, în scopul de a împiedecă 

revocarea donaţiunci, deoarece această 

acţiune aparţine numai tatălui şi moşte- 

nitorilor săi. (Demolombe, NX. No. 742: 
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Alexandresco, ed, 2-a, LV, partea |. p. 
+53). 

52, Donatarul însă va puteă să dove- 
dcască că donatorul a întrebuințat mano- 
pere frauduloase pentru a face să se 
creadă că soția sa a născut un copil in 
urma donațiunci, pe care nu l-a născut 
in realitate. (Demolombe, XX, No. 242: 
Troplong, Donutions et testaments, II; No. 
1555; Laurent, XIII, No. 62; Alexandresco. 
ed. 2-u, IV, partea 1, p. 458). 

54, Accustă dovadă se va puteă face 
şi prin martori, când vor există fapte 
constante şi precise de natură a face sus- 
peet actul de naştere al copilului şi po- 
sesiunea sa de stat cchivocă. (Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea [. p. 455), 

55. 'Deşi după părerea dominantă ură- 
tată mai sus, absența unui copil legitim al 
donatorului, are de elect a face să se 
considere 'ucest donator ca neavând copii: 
dacă donaţiunea are loc în timpul absen- 
ici copilului unic, reîntoarcerea „acestui 
copil, după o părere. nu aduce revocarea 
donatiunei, deoarece reintoarcerea lui do- 
vedeşte că el există în momentul donaţiu- 
nci. (Demolombe, XX. No, 732; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 709, nota 32, p. 43%; Dalloz, Rep... Dispositions entre vifs, No. 1913: Buudry ct Colin, Donations et 
testaments, |, No. 1657; Planiol, Îl, No. 
2070; Colin et Cupitant, LII, p. 812; Jus- 
serand, IL, No. 1593; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea [. p. 487; Matei Cuntacu- 
zino, p, 390; C, Hamangiu, Î. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu. III, No. 1209). 
56, După a doua părere, reintoarcereau 

copilului absent al donatorului, echiva- cază cu naşterea unui copil legitim, aşă încât donaţiunca va fi revocată, (Demante ct Colmet de Santerre, IV, No. 103 bis. AI; Vazeille, Successions, Art, 960, No. 6: Iroplong. Donutions ct “testaments. II No. 1578: Dalloz. Rep.. Dispositions entre vifs, No. 1915). | 
57. După a treia părere, dacă donaţiu- 

nea a fost făcută în timpul absenţei pre- zumate, reîntoarcerea copilului absent. nu aduce revocarea Vonaţunei; dacă însă „ca a fost făcută după ce absenţa a fost de- - 
clarată, reintoarcerea copilului aduce re- vocarca donaţiunci, (Dalloz, Rep.,. Dispo- “sitions entre vifs. No. 1913). 
5£. Naşterea sau recunoaştereu unui 

copil natural nu revoacă donaţiunea nici „în privința _ mamei donatoare. (Demo- lombe, XX, No. 747: Troplong. Donatioas ct testaments, II, No. 1372: Demante et Colmet de Santerre, LV, No. 105 bis, VII; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 456; C. Iamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AI. Băicoianu. III, No. 1210). 
59, Acţiunca în revocarea unei dona- 

tiuni pentru naştere de copii, după o pă- rcre, este prevăzută de lege numai în inte- 
resul direct al donatorului. (Dalloz, R6p., 
Jispositions entre viis, No. 1922; Laurent. 

III. No. 85). 
6n. După altă părere, revocarea unci 

-donațiuni pentru naştere de copii. este 
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prevăzută de lege nu utât în favoarea 
donatorului personal cât rmui mult în in- 
teresul său ca părinte al copiiior cari sau 
născut şi în interesul acestora, ci urmând 
să se folosească de revocare în mod in- 
direct, numai ducă vor supraviețui dona- 
torului şi vor veni la succesiunea acestuia 
şi dacă donatorul nu va fi înstrăinat bu- 
nurile care fuseseră dăruite. (Demolombe, 
XX, No. 787, SS: Aubry ct au, ed. s-a. 
VII, $ 709, nota 3, p. 427; Mourlon, II, No. - 
755; Dalloz, Rep. Dispositions entre vits, 
No. 1922; Iluc, VI, No, 238; Baudry et 
Colin, Donations et testaments I, No. 1091; 
lluc, VI, No. 258: Planiol, Ii[, No. 2559; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV partea |, p. 
479: C. Ilamangiu. IL. Rosctti-Bălănescu 
și AL Băicoianu, III, No. 1203; Comp.: 
Josserand, III, No. 1590). 

G1. Cesionarii acţiunei în revocarea 
donaţiunei pentru naştere de copii, vor 
avcă dreptul să se prevaleze de revocare, 
dacă cesiunca a avut loc inaintea faptului 
care a provocat revocarta. (Coin-Delisle, Art. 960, No, 49; Demolombe, XX, No. 780; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 709, nota 4, 
p. 427; Baudry et Colin, Donations et tes= 
taments, IL, No. 1651). 

62. evocarea unei donaţiuni pentru 
naştere de copii, are loc de plin drept în virtutea legii. (Pothier, 'Donations, VII, No. 165: Demolombe, NĂ, No. 782, 783; Dulloz.. Rep., Dispositions entre” vifs, No. 1918; SuppL., 'Dispositions entre_viis, No. 531; Laurent, XII, No. 55, 51; Josserand. III, No. 1590, 1599; Alexandresco. ed. 2-a. LV, partea L. p. 478. AS1, 494, 495; C. Ita- mangiu, |. Roseiii-Bălănescu şi Al Băi- coianu, III, No. i211), 
63. Deoarece revocarea unei donaţiuni pentru naștere de copii arc loc de plin drept, donatorul nu trebuie să facă ac- țiune în justiţie pentru a-şi manifestă voința sa. de a cere revocarea donaţiunei. (Dalloz, Râp., Dis osilions entre vifs, No. 1918, Planiol, II, No. 2672; Josserand, III. No. 1599; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, pae- tea , p. 494; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. f241,. 64, Manifestarea voinței  donatorului de a revocă donajiunca pentru naştere de Copil. se poate face “printr'o notificare adresată donatarului în care i sc va face cunoscut evenimentul . naşterei copiilor. (Dalloz. Rep. Dispositions entre _vifs. No. 1918). ” , 85, Revocarea donaţiunei pentru naş- tere de copii are acclaș efect ca şi rezolu- Hunca; donațiunea dispare în mod retro- activ şi bunurile dăruite reintră în patri- imoniul donatorului, libere de orice sar- cine, care ar fi fost constituite de către donatar. (Josserand, III, No. 1600). 

„86. Dacă în momentul naşterei co- piilor, donatorul nu predase donatarului lucrurile dăruite. cl nu mai poate îi ohli- gat a le predă. (Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 1918; [luc, VI, No. 256; Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea |. p. 496).



Art, 831-838 

„ Din momeniul naşterei copiilor, 

donatorul poate dispune de lucrurile dă- 

ruite, fie cu titlu oneros, fie, cu titlu 

gratuit. (Dalloz, Rep. Disposiţions_ entre 

vita, No, 1921; Laurent, XIII, No. 87; Jos- 

serand, III. No. 1600; Alexandresco, cd. 

2-a, IV, partea |, p- 498), 

G8. Revocarea unti donaţiuni pentru 

naştere de copii. poate [i opusă de orice 

persoană interesată, deci şi de creditorii 

donatorului. (Demolombe, XX. No. 75%: 

Planiol, II, No. 2672: Alexandresco. cd. 

»-a. IV, partea Î. p. 191%). | 

69. Creditorii donatorului, au dreptul 

ca prevalându-se de revocarea de drept 

să urmărească. după naşterea copiilor. 
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bunurile dăruite. (Dalloz, Rep. Disposi- 

tions entre vifs, No. 1927). 
70, Obiectele dăruite vor puteă fi re- 

vendicaie de donator sau terţi, timp de 

treizeci ani cu începere dela naşterea co- 

pilului. (Alexundresco, cd. 2-a, 1Y, partea 

|, p. 494%; C, Humangiu. L Hosetii-Bălă- 

nescu şi AL. Băicoianu, II. No. 1211. 
71, Donaţiunca fiind desfiinţată de 

drept prin naştere de copil, nu mai poate 
fi confirmată deoarece nu mai există. (De- 

molombe. AX, No. 755, 786; Mourlon, II, 
No. 770; Laurent, XIII, No. S3; Josserand, 

III. No. 1599: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

partea Î, p. 494, 493, 400). - 

Art, 83%. — Revocaţiunea se face şi când copilul donatorului 

sau al donatricei, ar fi fost conceput în timpul donaţiunei. (Civ. 836; 

Civ. Fr.-961). 

Teat, fr. „At. 61. — Cette revocation aura lieu, encore «ue Lenfant du 

donateur ou de la donatrice fât congu au temps de la donation. 

Doctrină. 

4, Poirivit dispoziţiunilor art. 901 c, civ. 
[r. (S37 c. civ, rom.), în materie de revo- 

carea unei donațiuni pentru naştere de 

copii, copilul numai donceput, mu tre- 

buestea considerat ca deja născut. (Lau- 

rent, XII, No. 37; Baudry et Colin. Do- 

nations ct testaments, I, No. 1651; Planiol, 
II, No. 2663; Josserand. III, No. 159%: 

AMlexandreseo. ed. 2-a, IV, partea |, p- 

4182, 455: C. llamangiu, |. Rosett-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, II, No. 1207). 

D, Pentru cu naşterea unui copil con- 

zeput în momentul donuţiunei să poată 

aduce revocarea acestei donaţiuni, trebu- 

este ca acest copil să se nască viu şi 

viabil: dacă cl nu se naşte în aceste con- 

dițiuni, se consideră că nu a existat nicio- 

dată. (Dalloz, Rep. 'Dispositions entre 

vifs, No. 1896; Comp.: Alexandresco, ed. 

da, IV, partea |, p. 453; C. Hamangiu. 
[. Rosetii-Bălănescu şi „Al. Băicoianu, IL 

No. 1211). 

Ax, 838. — Donaţiunea rămâne revocată chiar când dona- 

farul ar fi intrat în posesiunea lucrurilor dăruite şi ar fi fost lăsat 

în posesiunea acelor lucruri după naşterea fiului donatorului; do- 

natarul posesor nu va 
A 

îi obligat a restitui îructele de orice natu- 

ră luate de el, decât din' ziua în carei se va fi notificat nașterea 

fiului sau legitimațiunea sa prin căsătorie subsequentă.. (Civ. 483, 

485, urm., 836; Civ. Fr. 962). 

Text. fr. „It. 962. -— La donation demeurera pareillement rtvoqute, lors. 

meme que le donataire serait entre en possession des biens donnes, et quil y 

aurait &te laissc par le donateur depuis la survenance de Venfant; sans n6an- 

moins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par ui percus, de quel- 

que nature qw'ils soient, si ee west du jour que la naissance de lenfant ou sa 

I&gitimation par” mariage subsequent lui aura cte. notifice par exploit ou autre 

acte en bonne forme; et ce; quand meme la demande pour rentrer dans les biens 

donnts manrait &te forme que postericurement ă cette notification. 

Bibliografie (continuare). 

Buzouaax V. Gu., Discurs, Dreptul 3/1927, Curier Jud. 5/1997. - 
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Codul civil 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 
Acte de adiministraţie 22, | Locaţiune 22, 2 aş, 23 24, - | Xaştere de copii 2 urm, Act de naştere 21, Notificare $— 1504, Acţiune 5, 19, 5, | Natiticare extra-judic.ară lună credinţă 13, 16. i 

Nulitate 15, 25, 
Capital & 

, 
Posesiune prelungită 3, 

Cunoştinţă 17, 
n Donaţiuni 1 urm, Rentă viageră 8, : 

Renunţare 2, 
Fraudă 24, , Fructe 4—15, 18-20, 2, Retroactivitate 25, > 

Revocare 1 urm. 
Fructe civile 7, &, 
Fructe industriale 7, Şarcine reale 25, Fructe naturale 7, Servitute 25, Înstrăinare 25, Terţe persoane 6, 18,1, Inutilitate 1, XV, 23, . Ipotecă 25. e. 

Uzufruct 9, 

Doctrină, 

|. În textul art. 962 c. civ. Îr. cores- punzător figurează fraza: „et ce. quand meme la demande pour rentrer dans les biens donnes  n'aurait ete forme que postericurement ă cette notification”, A- ccustă irază lipseşte în textul art. 838 c. civ. rom. fiind eliminată ca inutilă, solu- țiunca fiind admisă şi în dreptul român. (Alexandresco, cd. 2-a, 1Y, partea |, p. 495, nota 4). . 2. Donutorul nu poate renunță lu re- vocarea unci donațiuni pentru naştere de copii, deoarece cl nu trebuie să exercite vreo acţiune în acest scop. revocarea a- vând el de drept. (Planiol, III, No. 2673; Josserand, III, No. 1590; Comp.: Alexan- dresco. ed. 2-a, IV, partea I, p. 496). 3. Posesiunea chiar prelungită de către donatar a bunurilor dăruite, nu face „ca donuţiunea revocată să reinvie, (Planiol, III. No. 2672; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ], p. 495, 496), 
4. In caz de revocarea unei donaţiuni pentru naştere de copii, donatarul va re- tine fructele bunurilor dăruite până în momentul când i se va fi notificat cauza revocării. (Aubry ct Rau. ed. t-a, VII, $ 09, p. 440; Dalloz. Rep. Dispositions en- tre vils, No. 1929; Baudry ct Colin, Dona- tions ct testamenis, I, No. 1697; Josserand, III, No. 1601; Alexandresco. , partea ÎI. p. 498, 409; C. Hamangiu, |. Ro- setii-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. 1212). | 5, În cazul când nu sa făcut notifica- re, donatarul va reține fructele bunuri. lor dăruite până în inomentul când a fost acționat în judecată. (Dailoz, Rep. Dis- positions entre vis, No. 1934: Comț,.: Alexandresco, ed. S-a, IV, partea 1. p. 500, nota 1), - , 6. Dicpoziţiunile art. 962 e. civ. îr. (938 c. civ. rom.), în ceeace priveşte restituirea fructelor îşi găsesc aplicaţiunca nu numai donatarului, ci şi terţilor detentori ai bu- nurilor dăruite. (Demolombe. XĂ, No. 801; Aubry et Rau, ed: 4-a, VII, $ 709, nota 40. D. 440: Laurent, XII. No. 94; Huc, VI, No. 257: Baudry et Colin, Donations cet tes- taments: L, No. 1700; Planiol, III, No, 2673; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. p.. 502), „ În caz de revocarea unci donaţiuni 

19505.— Codul Civil adnotat, — vi 

DESPRE DONAȚIUNILE! ÎNTRE Vu 

ed. 2-a, IV,: 

Art. 838 

pentru naştere de copii. până la notifi- care. donatarul câştigă fructele naturale, civile şi industriale, oricât de importante ar fi ele. (Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No, 1950; Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea |, p. 499). : 
8. Donatarul unei rente viagere, nu este obligat să restitue ratele incasate, în caz de Ievocarea donaţiunei pentru naştere de copii, deoarece aceste rute sunt fructe civile iar nu capitaluri. (Demo- lombe, XX, No, 795; Aubry et Rau, ed. sa, VII. $ 709, nota 38. p. 440; Laurent, XIII, No. 90). 

a În cazul când bunurile dăruite au rămas în mâinele donatorului, care nu şi-a rezervat uzufructul, el va fi obligat ca să restitue  donatarului fructele percepute până în momentul _revocării donaţiunci. (demolombe, AX, No. 79; emante et Colmet de Sauterre, IV, No. 106 bis, I; Aubry ct Rau, cd. t-a, VII, $ 709, nota 57, p. 440: Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs. No, 1932; Laurent. XIII, No. 90; Ale- opresco. ed. 2-a, IV, Partea [, p. 500, 501). 
” 10. Donatarul are dreptul ] bunurilor dăruite care fost încă percepute până în momentul naşterei co- pilului donatorului, deoarece până în acel moment. cl este Proprictarul acestor bu-* nuri. (Demolombe, XX, No. 793; Demante et Colmet de Santerre, LV, No. 106 bis, |; Baudry et Colin, Donations cţ testamenis, Il. No. 1697; Planiol, III, No. 2675; Alexan- dresco, cd. 2-a, » Partea |, p, 499, nota 3). 

i. Dupi o părere, donatorul are drep- tul la frucele produse posterior naşterii copilului si până la facerea notiiicării, chiar dacă nu le-a perceput incă. (Aubry ct Rau, ed. t-a, VII, $ 709. not 58. p. 440; Dalloz, Râp., Suppl., positions 

a fructele 

) 
Dispositions entre vifs, No. 535; Laurent, XIII, No. 90;. Huc, VI. No. 236; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1. p. 499, nota 3). (2. După altă părere, -donatarul nu poate pretinde dela donator fructele ce acesta le-a perceput din momentul naşte- rel copilului, dacă posesiunea bunurilor ăruite-a rămas în mâinele donatorului chiar dacă nu a primit nici o notificare. (Demolombe. XA. No. 794 cmante et Colmet de Santerre, IV, No. 106 bis, I; alloz. Rep, Dispositions entre vifs, No. 1932). | o (3. Prin urmare. donatarul nu poate produse de bunurile dă- ruite, din momentul 'naşterei copilului şi până la notificare, decât numai în calitate de posesor de bună credință şi când le-a încasat în mod efectiv. (Demolombe. Xă, No. 794; Demante ct Colmet de Santerre, IV, No. 106 bis, I; Planiol, III, No. 2675). 14. In ambele aceste păreri, dacă do- natarul a restituit bunurile dăruite, dona- torului, înainte de facerea notificărei. din momentul restituirei. el nu va mai avea nici un drept la Îrucie. (Coin-Delisle, Ommentaire, Art. 962, No. 4; Vazeille. 

L- , 
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Art. 839 DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VII 

Successions, Art. 902, No. 2; 'Dalloz, hep.. 

Dispositions entre vils» No. 1932). 

15. Notificareu prevăzută de art. 962 

“e. cir. în. (833 c. civ. rom.) trebueşte fă- 

cută după formele de procedură civilă şi 

donatarul poate opune nulităţile de formă 

ae notilicărei pentru a se dispensă de 

restituirea fructelor. (Dalloz. Râp., 'Dis- 

- positions entre vils, No. 1931). 

16. In dreptul român. deoarece legea, 

nu prevede o anumită formă de notifi- 

cure, ca poate fi făcută printr'un act 

extrajudiciar şi chiar în justiţie, în im- 

stanța când sa produs “actul de naştere 

sau de legitimare al copilului şi donatarul 

ia cunoştinţe de el. (Alexandresco, eul. 

2-a, LV, partea 1, p. 500, text şi nota 1). 

17. Notificarea prevăzută de art. 962 

e. civ. în. (858 ce. civ. rom), nu poate îi 

înlocuită prin dovada cunoștinței donata 

rului de faptul care a dat loc lu revocarei - 

donuțiunei. (Demolumbe, NN. Îo. 795, 

797; Demante ct Colmet de Santerre, 1Y, 

No. 100 bis, 1; Troplongs. Donations ct 

testamentis, IL, No. 14ii: Aubry et Rau, 

ed. s-a. VIL, $ 709. nota 39, “p. +40; Lau- 

rent, XIII, No.:$9; Iluc, VI, No. 256: Bau- 

"dry et Colin, Donations cet testaments, 1» 

No. 169; Planiol, Il, No. 2675; Alexan- 

dreseo, ed. 2-a, LY, partea l. 499, 500; 

Comp. Contra: Duranton, VILL, No. 397, 

-p. 653, nota 1): 
18. Pceuteu cu tertul detentor al buuu- 

rilor dăruite să înceteze a avcă dreptul 

la fructele acestor bunuri, în caz de re 

vocare, trebueşte a i se adresă şi lui ca 

şi donatarului, o notificare distinctă. (Dal- 

joz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 1934; 

Alexandresco, ed, 2-a, LV, partea 1,.p.. 502). 

19. Tertii detentori cari au primit no- 

tificarea vor [i obligaţi să restitue fruc- 

tele percepute posterior motificărci, iar nu 

posterior aclionării lor în judecată. (De- 

molombe, XX, No. S01; Aubry et Rau. ed. 

s-a, VII, S 709, nota 40. p. 410. 41; Lau- 

rent, XIII, No. 94; Baudry et Colin, Donu- 

tions et testaments: 1, No. 1700: Contra: 

“Foullier, V, No. 321; Grenier, Donations 

ct testaments, |, No. 208). SI 

20, Dacă nu sta făcut nici o notificare 

terțului detentor el va datoră restitui- 

Codul civil 

rea fructelor, din. ziua acţionării lui în 

judecată. (Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vifs, No. 19354). 

02|. Odută cu notificarea făcută ter- 

țului detentor, i se va comunică şi copia 

depe uctul de naştere al copilului şi «le 
pe actul de donaţiune. (Colin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 902, No. 9; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vils, No. 1934). 
„29, Până lu notificarea revucării clu- 

națiunei pentru nuştere de copii, devu- 
rece donatarul are proprietatea fructelor. 
cl are dreptul să facă orice “act de adimi- 
nistrație, cum sunt contracte de arendare 
şi închiriere, acte cari vor fi respectale 
de donator. (Demolombe, XA. Ao. 802; 
Demante cet Colmet de Santerre, IV, No. 
107 bis, II: Laurent, XII, Nu, 9; 
Muc, VI, No. 256; Alexandresco, ed. 2-a 
1Y, partea 1, p. 504; C. Iamangiu, 1. ho- 
scăti- Bălănescu şi AL Băicoianu, ÎL. No. 

23, Deasemenea contractele de îuchi- 
riere sau ureudare, încheiate pe cel mult 
cinci ani şi actele de adininistraţie făcute 
de terţii câștigători ai bunurilor dăruite, 
vor fi respectate de donator. (Alexan- 
dresco ed. 2-a, IV, partea I, p. 505; Comp: 
C. Hamangiu, | Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Biăcoiunu, III, No. 1212). 
D4u |n ambele aceste cazuri, donatorul 

va putea însă dovedi că contractul de 

arendare sau închiriere, a fost incheiat 

în frauda lui, (Demolombe, XĂ. No, S0:, 
Demante et Colmet' de Santerre, LV, No- 
107 bis. Il; Alexandresco, ed. P-a, IV, 
partea 1, p. 505). , 
“256, Dispozitiunile urt. 965 c. civ. În. şi 
găsesc aplicaţiunea şi în dreptul român de 

şi acest text este eliminat de legiuitorul 

român. Prin urmare, revocarea donaţiuuei 

pentru naştere de copii având clect re- 

iroactiv, orice uct de dispoziţie, cu tiilu 

oneros sau cu titlu gratuit, făcut de către 

donatur, cum ar fi înstrăinările totale sau 

parțiale şi sarcinele reale ca ipotecile, ser- 

vituțile, cte., constituite asupra bunurilor 
dăruite sunt nule. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea 1. p. 504, 503; C. Iaumangiu, |. 

Rosetti-Bălănesen şi Al. Băicoianu, Il, 
No. 1212). | - 

Ar. 839. — Orice clauze sau convențiuni, prin care donatorele 

ar renunță la revocarea donaţiunei pentru naştere de fiu este nulă 

şi fără nici un efect. (Civ. 5, 968, 1008, 1838; Civ. Fr. 965). 

Text. fr. Art. 965. —"'Toute elause ou convention par laquelle le donateur 

* 

aurait renonec ă la revocation de la donation pour survenance «l'enfant, sera regardee 
. . > 

comme nulle, et ne pourra produire aueun effet. 

Doctrină, 

1, Orice clauză sau convenţiune, prin 

care donatorul ar renunță la revocarea 

donațiunei pentru naştere de fiu. este 

nulă şi fără nici un efect. chiar dacă ele 

vor îi fost consiimţite după naşterea sau 
legitimarea copilului. (Demolombe, NI. 
No. 778; Dalloz, R&p., Dispositions entre 
vifs, No, 1914: Laurent, SII. No. S2; Bau- 

dry et Colin. Donations ct testaments, ŢI, 

No. 1650; Jusserand. IL, No. 1590; Alexan- 
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dresco, ed. 2-a. 1Y. partea [, p. 490, 497: C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu. IE, No. 1211). 

2, henunţarea la revocare nu poale 
fi făcută de donatar, chiar dacă copilul a 
cărui naştere a provocat revocarea, a în- 
cetat din vicaţă. (Dalloz. Rep. Dispositi- 
ons entre vifs, No. 1915: Alexandresco, ed. 
2-a, IV. partea Î, p. 490). 
Bu Este nulă chiar renunțarea, făcută în 
mod indirect, la revocarea donaţiunci pentru naştere de copil. (Dulloz. Rep, 
Dispositions entre vils. No. 1915; Alo- xandresco, ed. 2-a. IV, partea |. p. 497). 

fa Astfel este nulă vânzarea dreptului eventual la beneficiul revocărei donaţiu- nuci pentru naştere de copil. (Demolombe, NA, No. 780: Aubrv et Mau, ed. d-a, dul. S$ 700, p. 427: Dalloz! . Rep.. Dispositions entre vils, No. 1915: Baudry et Colin, 
Donations ct testaments, I, No. 1651; Ale- 
xandrezeo, ed. 2-a, IV, parica ÎI, p. 497). 

5, Deasemenea este nulă clauza prin 

DESPRE DONAȚIUNILE ÎNTRE VII Art, 840 

cure  donatorul garantează pe. donatar 
contra revocărei donaţunei pentru naş- 
tere de copil. (Demolombe, AN, No. TS1; 
Laurent, XII, No. 395). 

6. Deasemenea clauza prin care dona- 
torul garantează contra revocării pe, un 
terţ căruia donatarul i-a vândut bunul 
dăruit. (Demolombe, XX, No. 781; Aubry 
ct Rau, cd. s-a. VII, $ 709, nota 4 p. 7; 
Bandry et Colin, Donations et testaments, 
I, No. 1650). 

7. Sunt nule nu numai renunțările to- 
tale la revocarea pentru nastere de copil, 
ci şi renunţările parţiale făcute de do- 
nator. (Demolombe, XX, No. 778: _alloz, 
Rep... Dispositions_ centre vifs. No. 1915: 
Baudry ct Colin. 'Donations ct testaments, 
|, No. 165V;: Alexandresco, ed. 2-a, 
partea_I, p. 496). 

8, Dispoziţiile art, 905 e. civ. fr, (S39 
€. civ. rom.) îşi aplicațiune la orice fel 
de donaţiune, chiar si celor deghizate. (A- 
lexandresco, ed. 2-a. IV, partea |], p. 497). 

» 

Art. 840. — Prescripţiunea acțiunei de revocaţiune se împli- neşte după 30 de ani dela naşterea fiului. (Civ. 645, 1837, 1863 urm, 1875 urm., 1890 urm., 1894, 1895; Civ. Fr. 966). 
Text. fr. „Art, 906. — Le donataire, ses heritierx ou ayant-cause, ou autres detenteurs des ehoses donntes, ne pourront opposer a prescription pour faire valoir la «donation revoqute par la survenance «V'enfant, quaprs une possession de trente annces, qui ne pourront comimeneer â «ourir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, mâme posthume; et ce, sans prejudice des inter- ruptions, telles que de droit. 

INDEN ALFABETI:: i 

(la doctrină), 
Aplicaţiune generală 8, Prescripţie instantanee Se Donaţiune ! urm. hedactare 1, Donaţiuni deghizate 8, Rentă viaeră 9, Iifecte 7, Revendicare 5, 10, Garanţie 10, Revocare 1 urm, Intrerupere 6. Revocare de drept f. Legitimare 4, Suspendart 6. Naştere de copii 1 urm. “Vermen 4. Prescripţie 1—9, Terţe persoane 1, 3, 4,10, Prescripţie «dlecenală 2, 3. 

Doctrină. 

|. Textul art. S40 c. civ. rom. este gre- şit, redactat, deoarece vorbeşte de pres- cripțiunea acțiunei în revocare a donaţiu- 
nci, pentru naştere de copii, ceeace nu 
e exact, întrucât ceeace se prescrie. nu 
este acțiunea în revocare, deoarece revo- 
carca are loc de drept, şi justiţia o con- 
stată numai, ci se prescrie acţiunea priu care donatorul.cere bunurile dăruite dela 
donatar sau dela _teriii detentori, (Ale- xandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 505, nota 
3: - C. Hamangiu. 1. Rosetti-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, III. No. 1213). 

2. In materie de revocarea donațiunei pentru naştere de copii, nu există, pentru 
donatar, prescripțiunea de zece până la 
douăzeci ani, ci numai prescripțiunca 

de ireizeci ani. (Demolombe, XX, No. $09; Demaute ct Colmet de Santerre, IV, No. 110.bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
$ 709, nota 44, p. 442: 'Dalloz, Râp., Dis- 
positions centre vils, No. 1956; Laurent, 
MIL No. 97; Huc, VI, No. 259; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, I,.No. 
1704: Planiol, IL, No. 2676; Alexandresco. 
ed. 2-a, IV, partea I, p.. 504, 505; C. Ha- 
mangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu. III, No. 1245). 

3. Lerţii achizitori, de bună credință 
cari nu au cunoştinţă de TCYOcare, vor 
putcă opune donatorului prescripția de 
Zece „sau douăzeci? ani. Hamangiu, I. Rosctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 

„No, 1215), 
4, Prescripţia atât în privința donata- rului cât şi în privința terțiului detentor va începe a curge din ziua naşterei sau legitimării copilului. care a produs revo- carea, chiar dacă în urmă sar mai fi năs-, cut şi alţi copii. (Josserand, III. No. 1602; Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea IL. p. 35, 

text si nota, 5: C. Ilamangiu, 'I. Rosetti- Bălănescu şi AL Băicoianu, ILI, No. 1215). 
« Donatorul nu poate revendică bunu- 

rile mobiliare înstrăinate de donatar, cu toate că donaţiunea. a fost revocată 
peniru naşterea de copii, dacă terțul achi- 
zitor poate opune prescripțiunea prevă- 
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Art, 841 DESPRE DONAȚIUNI ŞI 

zulă de art. 2279 e. civ. îr. (1909 c. civ, 

rom.). (Dulloz, Râp., PDispositions entre 

vifs, No. 1938; Laurent, XIII, No. 101; 

Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea I. p. 

505). , , 
G. Prescripțiunea prevăzută de urt, 

966 e, civ. fr. (810 c. civ. romi), noute Îi 

suspendată şi întreruptă: conform drep- 

tului comuni. (Demolombe, XX, No. SI; 

Demaute ct Colmet de Santerre, IV, No. 

110 bis VI; Troplong, Donations ct testa- 

ments. II, No. 1426: Michaux, Donations, 

No. 1324; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 

709. nota 4, p. sii; Dalloz. Râp.. Disno- 

sitions entre vils, No. 1957; Laurent, XIII, 

No. 95; Baudry et Colin, Donations et tes- 

taments. |, No. 1702: Alexandresco, cd. 

ou. IV. partea I. p. 506). 
7, lfcetul preseripțiunei prevăzute de 

ari. 966 c. civ. în, (830 c. civ. rom.), este de 

a face să subsiste donațiunea iar nu de 

a constitui în persoana donatarului un 

titlu nou. (Demolombe. XX, No. Sit umn.; 

Mourlon, Il No. 771; Demante ct Colmct 

de Santerre, IV, No. 110 bis, |; Aubry ct 
Rau. cd. 4-a. VIL. $ 709. nota 45, p. 442: 

DESPRE TESTAMENTE Codul civil 

Huc, VI, No. 259; Baudry et Colin, Dona- 

tions ct testaments, |. No. 1710, 1711; Plu- 

niol, ]II, No. 2676; Contra: Laurent, XII, 

No. 99: Alexandresco, ed. 2-a, 1Y, partea 

|, p. 450; Comp: Josserand, ILI, No. 1602). 

8. Dispoziţiile art. 966 c. civ. îr. (S40 c. 

civ. romi, sunt generale și se aplică la 

orice fel de donaţiune. Astfel cle se a- 

plică şi donaţiunilor deghizate sub forma 

nnui contract cu titlu oncros.. (Laurent. 

XIII, No. 100; Baudry cet Colin, Dona- 

tions ct testarments, [, No. 1705; Alexan-" 

dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 304). 

9, Deasemenea se aplică donaţiunilor 

făcute sub forma unei vânzări cu renta 

viageră. (Troplong. Donations et testa- 

ments, JI, No. 1493). 
10. In caz de revocarea unei dona- 

liuni pentru naştere de copii, terții achi- 

zitori. ai bunurilor dăruite, au dreptul să 

cheme în garanție pe donatar, dela care 

au dobândit bunurile, în cazul când ei ar 

[i acţionaţi de donator pentru restitui- 

rea bunurilor. (Laurent, XIII, No. 101; 

- Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea Î. p. 505). 

CAPITOLUL IV. 

Despre partea disponibilă a bunurilor şi despre reducţiune. 

Secţiunea 1. — Despre partea disponibilă a bunurilor, . “4 

„Art, 841. — Liberalităţile, fie făcute prin acte între vii, fie fă- 

cute prin testament, nu pot trece peste jumătatea bunurilor dispu- 

nătorului, dacă la moarte-i lasă 

parte, 
mai* mulţi. 

un copil legitim; peste o a treia 

dacă lasă doi copii; peste a.patra parte, dacă lasă trei sau 

(Civ. 306, 315, 677, 710, 798, 800 urm., 842 urm., 847 

urm., 852 urm., 939; Civ.:Fr. 913). 

Teat. fr. „nt. 913. — Les liberalits, soit par actes entre-vifs, soit par 

testament, ne pourront exeider la moitic des biens du disposant, sil ne laisse â 

son d&es qwun enfant legitime; le tiers stil laisse deux enfants; 
5 >. < 3 le quart, sil 

en laisse trois ou un plus grand nombre. 

Text. fn. Art. 913. — (Complectat prin legea din 25 Martie 1896). — Lies 

liberalites, soit par aetes entre vifs, soit par testament, ne pourront exctder la 

moiti6 des biens du disposant, sil ne laisse 

le tiers, sil laisse deux enfants; le quart, sil 

“ nombre, 

â son dects quun enfant legitime; 
en laisse trois ou un plus grand 

[Penfant naturel legalement reconu a droit ă une reserve, Cette răserve est 

une quotit de celle quil 
la proportion qui existe entre la 

aurait cue sil edt ct€ legitime, caleulte en observant 

portion attribuâe ă, P'enfant naturel au cas de 

suecession ab intestat et celle qwil aurait eue dans 

Sont compris dans le prâsent article sous le nom: d'enfants, 
le meme cas sil cât €te lâgitime. 

les descendants 

en quelque degr& que ce soit. Ntanmoins ils ne sont comptes que pour Lenfant 

qu'ils representeat dans la suecession du .disposant. 

Bibliografie (continuare). Ie nai 

Buzoucax V. Gu, Discurs, 

CoNsrASTISESCU JAc. 
Dreptul 3/1926, Curier Jud. 35/1926; 

N., Despre testamente, p. 155: Despre succesiuni, p. 1S3 urm.; 
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Codul : civil DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TI:STAMENTE Art. 841 

LăzinEscu EM. AL, Des droits du conjoint suroivant, p. 78, 109 urm.; Mareescu L. Amnnosit, Notă sub 'Trib. Ilfov 
1926, No. 1803. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 
Absenţă 28, %, ! lezat, a se velcă cuvâne 
„Acceptare 31, tul: „Testament“. 
Acţiune în redacţiune 8,9, Legitimare +6, 17, 26, 11, 17. Liberalitate t urm. 
Adopţiune 16—19, 26, Mamă 3, 21, 
Ascendenţi 3. Moarte 27, 
Bărbat 23. . Moştenitori 8, 12. 
Bună credinţă 12, Moştenitori rezervatari 3— Calitate & : 1 RE 
Căsătorie putativă 2», Muncă silnică pe viaţă ti, 
Con'tamnare 33. Nedemnitate 32, 
Copil adoptat 16—19, 6, Parte legitimă 2, 213, 
Copil conceput 15. Purtrune disponibilă 2,12, 
Copil lezituni 14, 15,17, 19, 13 

25, D538 

1 

4 

| 
| 

| 

i 
| 

| 
| Prejudiciu tu, 13, 

Copil legitimat 16, 17, 6. | 

| 

Reducţiune &, 9, 11, 17. 
Renunţare 3, 9, tu, 30, i, 
heprezentare %9, 
Retractare 10. 

Copil natural 21, 22, 
Copil putativ 2, 
Cotitate disponibilă 2, 12, 

13 
Deces 27, 19—20, 25—5, 
Descendenţi 3,9, 14,25, 27. Rude 18. 
Deschiderea succesiunei 4. Sarcine 5, 

Soră 23. Donaţiune 1, 5, 7,8, 10, î, 
23 Statut real 33, , 

Stingerea dreptului 10, 
Străini 34. 
Tată 3, 2. 
Terţe persoane 5, 12. 
Testament 1, 6, 7,8, în,1, 

24 . 

Excepţiune f. 
"emee săracă 23, 

Fraţi 23 
Imobile 34, , ! 
Incetare «din viaţă 27 ! 
Intenţiune 13, ' 

d 
Doctrină 

|. |n principiu oricine este capabil, 
are dreptul să dispună. de intreaga sa 
avere, prin donaţiune, între vii sau prin 
testament; la această regulă, legca aduce 
o excepțiune, interzicând a se dispune de 
o porţiune din bunuri, în interesul unor » anumiți moştenitori, porţiune care poartă 
numele de rezervă sau parte legitimă. (Demolombe, XIX, No. 35; Dalloz Rep. 
ispositions entre vifs, No. 49; Suppl., 
ispositions entre vifs, No, 175; Laurent, 

UI, Na. 8, 12; Josserand, III, No. 1637; A- 
lexandresco, ed. 2-a.. IV, partea _I, p. 507, 
508, 529, 550: C. Ilumangiu. [. Rosetti- 
Bălănescu şi Al Băicoianu, III. No. 961, 
962), , 

2, Porţiuneu disponibilă este porțiunea din bunuri care nu este rezervată şi con- stitue corolarul rezervei. Ca şi porțiunca disponibilă este variabilă după calitate şi numărul moștenitorilor. (Dal- loz, R&p.. Dispositions entre viis, No, 734; Suppl., Dispositions entre vils, No. 135; Josscrand, III, No. 1657; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1. p. 509, 550; C. Ila- 
mangiu, |. losetti-Bălănescu 
coianu, Il, No. 961, 1016). 

. 8, Moștenitorii rezervatari sunt. acei moştenitori anume determinaţi, în folosul cărora legea le păstrează o parte de moş- tenire, de care decujusul nu poate dispune cu titlu gratuit; în dreptul român rezer- vatari sunt numai descendenţii şi ascen- cuții de primul grad, adică tată] şi mama. (Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea 1, p. 595, text şi nota 1, p. 350; C. Hamangiu, 

Rezervă 1, 3—11, 13-17, 

nitor pur şi simplu, 

ICZCIVa, * 

şi AL, Băi- 

S. II e. e. 451 din20 Maiu 1926, Jurispr. Gen. 

I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 961, 9602). , 

4, Moştenitorul rezervatar nu poate re- 
nunță la rezerva sa decât după ce şi-a 
dobândit dreptul său prin deschiderea 
succesiunci.  (Dalloz, “Rep... Dispositions 
entre vils, No. 737; Comp.: Josserand, III, 
No. 1633). 

5, Decujusul nu poate dărui rezerva 
unui tert, nici so greveze de sarcini cari ar fi de natură să micşoreze drepturile mo- 
ştenitorului  rezervaţar, (Dalloz, Rep, isposilions entre vifs, No. 745). 

6. Detunctul păstrează toată latitudi- nea pentru a decide care va fi compune- rea rezervei, adică să precizeze prin tes- tament cari anume bunuri vor formă partea ce arc a se atribui în mod nece- sar moștenitorilor  rezervatari, dcoarece rezerva are de scop să conserve mMoşteni- torilor rezervutari v pate din valoarea moştenirei iar nu anumite bunuri indivi- ualizate sau o cotă parte din fiecare ca- tegoric de bunuri, cari compun masa suc= cesorală; singurul drept al rezervatarilor este de a cere totalitatea părţii de moşte- nire, la care pot pretinde, indiferent de natura bunurilor ce le vor primi. (Co- lin et Capitant, III, p.. 210; C. Ilamangiu. I. Rosetti-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. 964). 
7, Rezerva apără pe moştenitorii re- zervatori atât contra donaţiunilor între vii, cât şi contra legatelor. (C.. Haman- giu, Î. Rosctti-Bălăneseu şi Al. Băicoianu, LL. No. 967). | 
8. lezerva este un drept_succesoral, (o parte din succesiune), adică subordonată calităţii de moştenitor. Prin urmare, pen- tru ca o persoană să poată exercită o acțiune în reducţiunea donaţiunilor sau lexatelor cari aduc atingere rezervei, tre- bueşte ca ca să aibă calitatea de moşte- ) sau sub beneficiu de inventar, (Demolombe, XIX, No. 41, 50; Aubry ct Rau, ed. s-a, VII, $ 679, text şi nota 1, p. 163; Dalloz, Râp.. Dispositi- ons entre vifs, No. 736: Su pl., Disposi- tions centre vifs, No. 177; [E rent. XII, No. 14; Baudry et Colin, Donations. et testaments, |, No. 683; Josserand, III, No. 16854; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea |. p. 510, 540; C. Ilamangiu, [. Rosctii-Bălă- nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 907, 1015), „9. Descendentul care renunţă la succe- Siunc, nu poate cere rezerva pe cale de acțiune în reducţiune, deoarece nu mai este considerat moştenitor. (Demolombe No. 41 urm.. 207; 222; Demante ct Colmet de Santerre, IV, No.. 59 bis, IV, Aubry et Rau, 

şi notele 1, 2, p. 175. 176; Laurent, XII, Ne. 13, 36 urm., 137, 161; Baudry et Colin, Donations et testaments, IL, No. 684, 685; Planiol, III. No. 5078: "Alexandresco, ed. 2-a, partea |, p. 540; C. Hamangiu, |. Ro- 

ai, 
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cd. 4-a, VII. $ 682, text:



Art. 841 

sotti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, IL, No, 

97, 1015; Contra: Troplong, Donations 

et testaments, IL, No. 914 urm.). 

(0. Dacă moștenitorul rezervatar după 

ce a renunțat la succesiune, revine, asu- 

pra renunţării şi uceeptă succesiuncu, 

această retractare nu poate prejudiciă 

donaturilor şi legatarilor, deoarece drep- 

tul la rezervă a fost definitiv stins, 

prin renunțare. (Demolombe, _XY, No. 

71; XIX, No. 225; Massc et Verge sur 

Zachariac, ||, $ 3$0, not: 54 p. 517: 

cd. 4-a. VII, S 652, text 

180; Dalloz, Rep... Suppl, 

Dispositions entre vils, No. 1S1; Laurent, 

X, No. 456; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

partea I, p. 54t; Contra: Laurent, XII, 

No. 38, 161). 
| 4. Rezerva poate fi cerută pe cale de 

acţiune în reducțiune sau pe cule de cx- 

cepție când descendentul către care sa 

făcut liberalitatea, reţine rezerva din bu- 

nurile ce le posedă. (Alexandresco, el. 

2-a, LV, partea [, p. 540). , 

49. Poriiunea disponibilă poate fi dă- 

ruită unuia dintre moştenitori sau unei 

Aubry et Rau, 
și nota 5, p- 

persoane. străine de succesiune, (Dalloz, 

Râp., 'Dispositions entre viis, No. 734: 

Josscrand, III, No. 1687 urm.: Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV. partea Î, p..307. nota 

1, 654, nota 1, 652: C. llamanziu, |. Ro- 

setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II. No. 

967). | 
13, Testatorul poate da legatarului 

părții disponibile, dreptul de a_utege bu- 

nurile cari vor formă legatul său, cu sin- 

sura restricțiune, ca legatarul să exer- 

cite acest drept cu bună credinţă şi fără 

intențiune de a vătămă pe moştenitorii 

rezervatari, (C. Ilamangiu, [. Rosesu-Bă- 

jinescu şi AL. Băicoianu, ]Il, No. 964). 

"14, Copiii legitimi au dreptul la re- 

zerva_ succesorală, (Dalloz, Rep. Suvppl., 

Dispositions entre! vifs, No. 175; Jossc- 

rand, IL, No. 1665; Alexandresco, ed. 2-a, 

IY, partea 1, p. 533; C. llamangiu, 1, Ro- 

sefti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, Îl, No 

1014). IN . 

15. Copilul legitim, chiar conceput în 

urma facerci liberalității, are dreptul la 

rezervă în succesiunea părintelui său. 

(Mourloii, LI, No. 596; Laurent. XII, No. 15; 

Planiol, III, No. 5058; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea, Î, p. 525). 

IG. Trcbuesc asimilați. copiilor 
timi. în cecace priveşte rezerva, şi copiii 

legitimaţi, precum şi copii adoptați în pri- 

'vința suecesiunei. adoptatorului. (Dem j 

lombe, XIX, No. 80, 82, 85; Beudant, JÎ, 

No. 674; Mourlon, LI, No. 593; Aubry/et 

Rau, ed. 4-a, VII, $ 650, p. 167; Dalloz, 

Râp., Dispositions entre vis, No, 749; 

Suppl., Dispositions entre vis, No. 179;: 

Laurent, XII, No. 18; Huc. NI, No. 1%: 

VI, No. 144; Baudry et Chencaux, Per- 

sones, IV, No. 97; Baudry .ct Colin, -Do- 

nations ct testaments, I, No. c05; Planiol, 

LU. No. 5058; Josserand, III, No. 1676; 

Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea |, p. 

525; Nacu, ÎL, p. 518; N. Stănescu. Despre 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE: TESTAMENTE 

legi. 

Codul civil 

Cc. Ilamangiu, 
Băicoianu, III, 

partaj şi rezervă, p. 599; 
|. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
No. 1014; 1UL7). 

17. Copilul adoptat are dreptul să ceară 

reducerea liberalităţilor, făcute de părintele 

său adoptiv. înainte de adoptiune «deoarece 

el este asimilat unui copil legitim sau legi- 

timat și aceştia au dreptul să ccară redu- 

cerea liberalităţilor făcute de părinţii lor 

inainte de naştere sau legitimare. (Planiol, 

III, No. 3038: Alexandresco. ed. 2-a 

1V, partea [, p. 525. nota 3: C. Hamangiu, 

1. Rosetti-Bălănescu şi AL Băicoianu, Îl. 

No. 1017). 
18, Copilul adoptat nu are drept la ve- 

_zerva în succesiunea rudelor adoptatorului. 

deoarece nu exte moștenitorul lor. (Demo- 

lombe, VI. No 152 urm; XIX, Na Si A- 
lexandevsco ed. 2-a, IV, partea IL, p. 326, 

nota). 
19. Copilul adoptat, mai are, pe lângi 

rezerva în averea adoptatorului şi rezervă 

în uverea părintelui său legitim. deorece 
cl riimâne în familia. sa firească. (Alexan- 

dresco, ed. 2-a, LV, partea Î, p. 535). 
20, Copiii născuţi dintro căsătorie pu- 

lativă au dreptul la rezervă. (Alexan- 

dresco, ed..2-a, IV, partea IL. p. 320). 

24, Copiii naturali au dreptul de re- 

zervă în succesiunea mamei lor naturale. 

(Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea Il, p. 

526; C. Hamangiu. IL. Rosetti-Bălănescu si 

Al, Băicoianu, III, No, 1014. 1017). 
29, Copiii naturali nu au dreptul 'de 

rezervă în succesiunea tatălui lor natural, 

deoarece nu sunt moştenitorii acestuia. (A- 

lexandresco, ed, 2-a. IV. partea I, p. 52% 

text şi nutu 2: N, Stănescu, Partaj şi ve- 

zervă, p. 606; C. lamangiu. [. Rosetti-Bă- 

lănezcu și Al. Băicoianu, IL, No, 1012). 

23, Fraţii şi surorile nu au dreptul la 
rezervă, A SI and, III, No. 1665; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, LV partea |, p. 522, 
525, C. Ilamungiu, |. Rosetti-Bălănescu și 
AL. Băicoianu. IL, No. 967, 1014). 
24, Femeca săracă. care vine la succe- 

siunca soțului său, în virtutea art. 034 c- 
civ, rom. nu are drept la rezervă de- 
oarece legea nu i-a acordat acest drept 
şi rezerva nu poate îi conferită decât în 
virtutea unui text expres de lege; priu 
urmare dacă bărbatul:a dispus de toate 
ninurile sale cu titlu gratuit, soția sa nu 
va luă nimic din succesiune. (Alexan- 
dresco, ed.. 2-a. LV, partea 1; p. 525, 524; 
Ca lamangiu 1. Rosetti: Bălănescu şi Al. 
ăicoianu, No. 1014; Comp.: Josscz 

biticoiamu, „Ul, No: 1014 Comp Joss 
25, Rezerva descendenților se calculează, 

_după numărul copiilor lăsaţi de decujirs 
la încetarea sa' din vieaţă. (Dalloz, Iep., 
Dispositions entre vis, No. 747: Josserand, 
III, No. 1666, 1654; Alexandresco; ed. 2-a, 
IV, partea I, p. 350: C. Iamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 

962, 1016). Pa 
26, .Lu calcularea rezervei se vor socoti 

și copiii legitimaţi şi cei adoptați. (Dalloz, 
Râp., Dispositions entre vils, No. 749). 
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Codul civil „DESPRE DONAȚIUNI ŞI DESPRE TESTAMENTE Art. 842 

27, la „calcularea rezervei nu Se vor 31. Dacă însă venunțarca se face în socoti copiii încetaţi din vieaţă, fără des- mod gratuit în folosul unuia sau mai mul- cendenți la. decesul dispunătorului, (De- tor moştenitori sau se face oneros în folu- molombe, XIX, No. 90. 91: Dalloz, Rep. sul tuturor moștenitorilor, copilul renun- Dispositions entre vils, Ao. 747; Suppl..  ţător va fi socotit la calcularea rezervei de- Dispositions entre _vifs. No. 1$0; Planiol.  aarce această renunțare este. considerată II, No. 5000; Josserand, III. No. 1067; A: de lege ca o acceptare. (Dalloz, Rep. Dis- lexandreseo, ed. 2-a, IV. partea |, p. 550). positions entre vifs, No, 757). - 28. Deusemenea nici copiii absenți, cari 32. Copilul declarat nedemn, nu tre se consideră că nu există. (Duranton, VIII.  bueşte socotit la calcularea rezervei. (De- No, 301: Demante et Colmei de Sunterre. molombe, XIX, No. 101: Mourlon. II, No. IV. No. 45 bis, Iroplonz. Donations et 600 urm.; Demante et Colmet de Santerre, testaments, IL, No, 7aa; „Aubry et Rau, ed, IV. No. 45 bis [: Michaux, “Festaments, 4-a, VII S 681, p. 173; Dalloz, Ren. Suppl.. No. 940: Laurent, AI, No. 22; Huc, VI, Asence, No. so; Dispositons entre vifs. No. No. 141, 147; Baudry cet Colin, Donati- 180; Laurent. 1. No. 254 urm; XII, No. 17,  ons et testaments, [. No. 727: Planiol, III. 25: Huc., 1, No, 47; VI, No. 144: Planiol, No. 3001: Josserand, III, No. 1667 urm.; III. 1720, 3000; Josserand. III. No. 1607,  Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Î. p. 530, 531; Nacu. II, p. 319; Stănescu, Partaj ȘI 55t: Nacus IL, p. 519: N, Stănescu, Partaj si rezervă, No. It: Şsaamanaiu 1; Rosetti: rezervă, p. 503, 590). ălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. (5; 29, ln cazul când copilul absent are co- Contra: Duranton, VIlI, No. „298:  Coin- pii_ a căror existență este sigură, aceştia  Delisle, Art. 915, No., 8: Grenier, 'Donati- îl reprezintă şi exercită drepturile sale în  ons. ct testaments, IV, No. 564; Aubry et succesiunea bunului lor. (Dalloz, Râpa Rau,_ed. 4-a, VII. S 631, text şi nota 5, Suppl.. Absence, No, 81; Comp, Alexan- PD: 17 Dalloz, Rep. Dispositions entre dresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p. 554, nota 1).  Vils, No. 755: Suppl, Dispositions entre 30. Deusemenea la calcularea rezervei. vils, Nu. 1$0: A roplong, Donations et tes- nu se vor socoti copiii cari renunță Ja suc.  taments, II, No. 784 urm). EN cesiune, (Demolombe, XIX. No. 97, 95, v9; 33, Copilul. condamnat la o pedeapsă Mourlon, IL, No. 600 urm.; Demante et Col- pe vieaţă, trebueşte socotit la calcularea met de Santerre, IV, No. 43 bis. [i Michaux, - Tezervei deoarece deşi condamnat, cl Testament, No, 940: Marcade, Art, 915, No. are dreptul la, succesiunea ascendenţilor 5: Laurent, XII, No, 21: Iuci VI No da Săi (Dalloz, Râp., Dispositions entre vis, 147; Baudry et Colin. Donations et testa 

s 

No. 732). . e ai a 7 24. Când succesiunea unui străin se 
S0G Doacea iile: daniel, IT, o. compune numai din imobile situate în Ro- 

: sseru . „AO Ş - 1085: Pi Cr za i -murta. ri Pee Ati Ă Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea [, p. 551; determinat cotbartea disponibilă A i Nacu, II, p. 519; Stănescu, Partaj şi rezervă, din e. ci m j le] „CISpoz (iuni “ art, 2 No.:911: C. Hamangiu. [. Rosetii-Bălănescu, rezerva Gt o Dori pe io Mănăe € ee și AL. Băicoianu, II. No. 1015; Matei Can. | Gu CIC 0 Porliune din succesiunea a tacuzino, p. 292: Contra: Coin-Delisle, Art.  întestat şi devoluţiunea imobilelor situate 915. No, 8 Daranton VIII... Ne %98-' Gre- în România se face conform legci române. p- SR . “ pe? Alexandres , 2 ij i . nier, Donations et testuments. LV, No. 504; = andresco, ed a, IV, partea Î. p 
: 10uU$, Li : 2 510, 551). , Ă Massc et Verge sur Zachariae, INI $ 450, 

nota 4, p. 154; Aubry et Rau, ed. -a, VII, $ OSI. text şi nota 5. p. 175. 174 Dalloz Ă Jurisprudenţă. Rep., Dispositions entre vifs. No. 756; - - Suppl., Dispositions entre vils, No, 180. - (Continuare de la 1924 până la 1927) Troplong. Donations ct testaments. II, No. - 
7S4 urm). A, A se vedcă: art. 752, nola 1. 
. Art. 842. — Sunt cuprinși în articolele precedenţi!) sub nume de copii, descendenții de orice grad:). (Civ. 664 urm., 669 841; Civ. Fr. 914). 

Text. fr. Axt. 9145). — Sont compris dans Lartiele precedent, sous le nom enfants, les descendants en quelque degre que ce soit; ncanmoins ils ne:sont o . . e 
. Ă . comptes que pour enfant quw'ils representent dans la, suecession «lu disposant. 

| Bibliografie (continuare), 
Cossraxrinescu JAC. N., Despre succesiuni, p. 19. 
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1) Din eroare sc zice „articolele precedenţi“ in loc de „articotul precedent". . 2) Art. 914 din codul civil francez continuă; „.,..... ntanmoins Îls ne sont comptes que pour l'enfant qu'ils representent dans la succession du disposant*. | , - 3) Acest articol formează, în prezent, alincatul al treilea al art. 913 c. civ. fr. 
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Art. 843 

Doctrină, - 

(„- Prin cuvântul: „copii“ întrebuințat în 
art. 915 c. civ. În. (841 ce. civ. rom,) sc în- 

țeleg, descendenţii de orice grad. (Josse- 
rand, III, No. 1665, 1669; Alexaniresco, 
cd. 2-a, IV, partea I, p. 115, nota 4, 407, 
nota 2, 524, 527; C. Hamanpiu, L. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1014). 

2, Nepoţii au drept la rezerva in succe- 

siunca bunului lor. (Alexandresco, cd. 
B-a, IV. partea I, p. 529). | 

3, Când nepoţii vin lu succesiunea bu- 
nului lor prin reprezentaţia unui fiu înce- 
tat din viaţă, ci vor aveau rezerva pe care 
ar fi avut-o părintele lor dacă ar fi trăit, 
oricare ar îi numărul lor. (Josserand, III, 
No. 1669; Alexandresco, ed. 2-a, IV. par- 
tea ÎI, p. 527; C. Ilamangiu, 1. Rosetti-Bă- 
linescu şi Al. Băicoianu, III. No. 1018). 

4. ln cazul când unul din copii defunc- 
tului renunţă la succesiune sau este exclus 
dela succesiune ca nedemn, rezerva sc vu 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTIE Codul civil 

calculă pe tulpini, deoarece nepoții suc- 
cedând bunicului lor, în numele lor pro- 
priu, ci nu pot pretinde drept rezervă: 
decât partea ce sar îi cuvenit tatălui lor 
renunţător sau nedemn. (Planiol. III, No. 

5003; Colin et Capitant, III. p. 712; Jos- 
cerand, IN, No. 1669; Alexandresco, «d. 

o-a. IV, partea ]. p. 1019). 

5, Copiii naturali au dreptul de rezer- 
vă în succesiunea ascendenţilor de pe 
mamă. (Alexandresco. cd. 2-a, IV. partea 

[, p. 1019). 
6. Copilul adoptat nu are dreptul la re- 

zervă în succesiunea rudelor adoptătorului, 

deoarece nu ese moștenitorul lor, (Dermno- 

lombe, VI. No. 132 urm.; XLĂ. No. 84; Jos- 
serand, Li. No. 1676; Alexandresco. ed. 2-a, 
IV, partea Î, p. 256, nota). " 

7. Descendenții udoptatului nu au drept 
de rezervă în suctesiunea adoptătorului de- 

oarece nu sunt moştenitorii acestuia. (A- 

lexandreseo, ed. 2-a, LV, partea Î, p. 526, 
nota). N 

Art. 843. — Liberalităţile prin acte între vii, sau prin testament, 

nu pot trece peste jumătatea bunurilor dacă, în lipsă de copii, de- 

îunctul lasă tată şi mamă, sau numai pe unul dintr'inşii. (Civ. 661 

urm., 670 urm., 675, 676; Civ. Fr. 915).. 

Tezt. fr. Ant. 915.1) — Les lbtralites, par aetes entre-vifs ou par testament 

ne pourront exetder la moiti€ des biens, si, ă defaut denfant, le defunt laisse un 

ou plusicurs ascendants, dans chacune des lienes paternelle et maternelle; et le 

trois quarts, sil ne laisse W'ascendants que dans une ligne, 
„Les biens ainsi reservts au profit des aseendants, seront par eux recueillis 

dans Yordre oi la loi les appelle ă suceâder; ils auront sculs droit ă cette -re- 

serve,:-dans tous les cas ou un partage en coneurrenee avec des collateraux ne 

leu” donnerait pas la quotitt des biens â laquelle elle est fixce. 

Bibliografie (continuare). . 

Buzougan V. Gu, Discurs, Dreptul 35/1926, Curier Jud. 3/193%; . . 

ConsrAxrINESCU Jic. N., Notă sub Trib. Putna S. 1,225 din i+lunic 1924, Pand. Rom. 1935, 

1, 13: Despre festamente, p., 156, 158 urm.;. Despre succesiuni, p. 188 urm.; ă 
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Fraţi 4, 11, 12 Tată 3, 8, 9, 12. 

ladiviziune 10. - Tată natural 8. 

Legitimare 3. Terţe persoane î2 

Liberalitate 1 urm. “Testament 12. 
Mamă 3, 5 9, 12. - - - 

  

i 

p. 114; 
lor faţă cu dispozițiile cu titlu gratuit, făcute de decujus în 

favoarea unui frate“; Curier Jud. 27/1920, - 

Doctrină. 

(„ Părinţii nu au dreptul la rezervă de- 
cât atunci când au dreptul să vină la suc- 
cesiunea ab intestat a copilului lor; prin 
urmare dacă decujus lasă copii sau descen- 
denţi. cari sunt moştenitori, părinţii săi nu 
au nici un drept de rezervă. (Duranton, 
VIII, No. 3it: Demolombe, XIX, No. 15; 
Mourlon. IL, No. 606; Troplong, Donations 
et testaments, IL; No. S0+; Demante et Col- 
met de Santerre, IV, No. 50 bis, VII; Dal- 
loz, Râp.„ Dispositions entre vis, No. 769, 

1) Acest articol poartă, în prezent, numărul 914, în codul civil francez. - 

    

| 
i 

i 

 



  

  

    

2-a, IV, 

Codul civil 

Suppl., Dispositions entre vis, No. 185; 
Laurent, XII, No. 25, 26; Planiol, III, No. 
3067; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea. ]. 
p. 554, 555; C. Ilamangiu, [. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al, Băicoianu, III, No. 1015, 1021). 
2, Dacă descendenţii defunctului „Ie- 

nunță la succesiune, ci fiind consideraţi că 
nu sunt moştenitori, părinții defunctului 
pot invocă drepturile ce le recunoaşte art. 
$45 ce. civ. rom. deoarece succesiunea 
fiindu-le atribuită în urma renunţării des- 
cendenţilor, ci sunt moştenitori pentru to- 
talitate. (C.  IMamangiu, [. Roseiti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III. No. 1024), 

8, lutăl şi mama legitimi sau care au: 
legitimat prin căsătorie subsequentă pe 
copilul lor natural, au dreptul la rezervă 
in succesiunea copilului lor. (Demolombe, 
NLĂ, No. 103; Mourlon, II, No. 592. 605: 
Planiol. II. No. 3063: Alexandresco, ed. 

partea Î, p. 533, 554). 
4, Părinţii cari concurează la sucee- 

siunea copilului lor cu fraţii şi surorile 
acestuia, au dreptul de rezervă. (Dalloz, 
Rep. Suppl., Dispositions entre vifs. No. 
185). : 

5, Mama naturală are dreptul de re- 
zervă în succesiunea copilului său natural 
recunoscut. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea Î, p. 534, nota; Nacu, II, p. 318; C. Ila- 
mangiu, Î. Rosetti-Bălănescu si Al, Biiico- 
anu, III, No. 1020). 

6. Părintele adoptiv. nu are dreptul de 
rezervă deoarece el nu moşteneşte pe copi- 
lul său adoptat, (Demolombe, „XIX, No. 
107; Mass ct Vergc sur Zachariae, III, Ş 
449, nota 3, p. 129; Grenier, LV, No. 44; 
Troplong, Donations et testaments. II. No. 
S12, 816; Dalloz, hâp., Dispositions entre 
vis, No. 760; Iluc. VI, No. 149; Baudry et 
Colin. Donations et testaments, I, No. 7; 
Planiol, III. No. 3053; Josserand. III, No. 
1676: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea], 
D, 954. nota 1; Stănescu, Partaj şi rezervă, 
No. 925; C. Hamangiu, 1: Hosetti-Bălă- 
nesecu şi Al. Băicoianu, III, No. 1020). 

7. Copiii adoptați exclud dela succesi- unea părintelui lor adoptiv pe ascendenți 
acestuia, şi aceştia nu au nici un drept la rezervă deoarece nu sunt moştenitori. (De. “molombe, XIX, No. $5; Aubry ct Rau, ed. 
4-a, VII. S 560, nota 16, p. 158; Lau- rent. XII, No. 18: Alexandresco, ed. 2-a, 
1V. parica I, p. 5%, nota). 
"8, Tatăl natural nu arc rezervă în sue- 
cesiunea copilului său natural, chiar re- 
cunoscut, deoarece el. nu-l moşteneşte. (Ale- 
xandresco. ed. 2-a, IV, partea [| p. 534, 
nota 1: C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănesenu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1020). | 

9. Contrar ca în dreptul francez (art. 
915 ce. civ.) și cel italian (art. S67 ce. civ.) 
ascenderiții afară de tatăl şi mama, nu au 
rezervă. (Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 555; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălă-" 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No.- 967, 1u14. 
1020). - | ” , , 

10. Când trăese ambii părinţi. cari 

DESPRE DONAȚIUNI ŞI DESPRE TESTAMENTE 

„537, 558; C. Iamangiu, 

" tatălui 

“unul dintre dânşii. 

Cum ar păreă la 

Art. 843 

viu la succesiune, ci au dreptul la rezervă în mod colectiv, dobândind rezerva în in- diviziune. (Alexandresco, ed. 2-a, 1V, par- 
tea I, p. 535), ” 

| î. Dispoziţiunile părței finale a ve- chiului art. 915 e. .civ, fr, (în prezent art. 915 e. civ.). eliminată de legiuitorul nostru şi care are următorul cuprins: „ascendenţii 
vor avcă singuri drept la rezerva lor în toate cazurile în cari o împărțeală. în con- 
curență cu colateralii, nu le-ar conferi por- 
tiunca bunurilor la care ca este fixată“ îşi 
găsese aplicaţiunca. şi în dreptul nostru. Poirivit acestor , dispozițiuni, rezerva as- cendenţilor se împlineşte mai inainte de a: putcă cere cevă colateralii chemaţi împre- 
ună cu părinții la succesiunea ab intestat 
a defunctului; prin urmare liberalităţile 
vor fi reduse nnmai dacă nu se poate com- 
pleciă rezerva părinţilor, la care colatera= lii. adică fraţii şi surorile nu pot concură, (Alexandresco. cd. 2-a, IV, _partca [, p. 536, 

I.  Rosetti-Bălă- nescu  şi- Al. Băicoianu, III, No. 1022; Comp.: Duranton, VIII, No. 513; Demu- lombe, XIX, No, 143; Mourlon, II, No. 6i1; Josserand, III. No. 1673). - 
12. Discuţiunea ce urmează a se fuce în drept este, care este poriiunea rezervati sau mamei defunctului în cazul când vine la succesiunea acestuia în con- curs cu un moștenitor testamentar care nu este colateral; potrivit dispoziţiilor art. 037 din codul civil, dacă tată] şi mama persoanei decedată fără posteritate i-au supraviețuit, fraţii, surorile sau reprezen- | tanţii lor, iau jumătate din Succesiune, iar dacă numai tatăl sau mama i-a supravie- țuit, fraţii. surorile sau reprezentanţii lor iau trei pătrimi din succesiune, Pe de altă parte potrivit dispoziţiilor art. S45 din co: dul civil. liberalităţile prin acte între vii sau prin testament, nu pot trece peste ju- mătatea bunurilor daci, în lipsă de copii, defunctul lasă tată şi mamă sau numai 

Dacă pouie fi discuţiune în drept atuna 
când un ascendent ar veni în concurenţă cu un moştenitor testamentar care este colateral, în privința porțiuni disponibile şi a rezervei, aceasiă  diseuţiune nu mai poate există în cazul când un ascendent vine în concurenţă cu un legatarecare nu este colateral — chiar dacă ar există şi colaterali, cari însă nu vin la succesiune — când urmează să se aplice numai. dispo: zițiile art. 845 din codul civil. în care caz rezerva ascendentului este de jumătate dir Succesiune, căci mi poate să se dea altă. interpretare dispoziţiunilor art. 673 şi 845 din codul civil, deoarece ambele texte a: vând ființă în codul civil, trebuese con- ciliate amândouă şi a ]i se da un înţeles. ele ncexcluzându-se unul -pe altul. după - 

prima vedere: (D. Alec- „ Xandresco, ed. 2-a, III, partea TI, p. 150, nota 1; IV, partea. I,-p. 539; N. Georgean, 
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Art. 844 DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE Codul civil 

. 

Studii Juridice, IL. p._ 178, 179: Comp. 

Nacu, II, p. 73; Contra: Matei Cantacuzino. 
p. 285; C: Ilamangiu, |. Rosciti-Bălănescu 

şi AL. Băicoianu, III. No. 1022). 
13, Notele privitoare la reclamarea re- 

zervei. la renunțare şi nedemnitate tre- 
cute sub art. S41 c. civ„, se aplică şi la 
rezerva ascendenţilor.  (Alexandresco, ed. (. 

2-a, IV, partea IL. p. 540 urm; C. Iaman- 

piu, |. Rosetti-Bălănescu şi AI. Băicoianu, 
III, No. 1015). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare de la 1924 până la 1927) 

A se vedea: art. 675 cu notele res- 

pective. 

Art. 844. — Dacă dispoziţiunea prin acte între vii sau prin tes- 
tament, constitue un uzufruct sau o rendită viageră, a cărei va- 

loare trece peste cantitatea disponibilă, erezii rezervatari!), au fa- 

cultatea de a execută aceste dispoziţiuni, sau de a abandonă pro- 
prietatea cantităţei disponibile. (Civ. 517 urm., 550 urm., 841 urm., 

845, 939, 1639, 1641; Civ. Fr. 917). - 

Text. fr. „iri. 917. — Si la dispositiou par acte entre-vifs ou par testament 
est d'un usutruit ou Mune rente viagtre dont la valeur exetde la quotite disponible, 
les heritiers au profit desquels la loi fait une reserve. auront l'option, ou d'ext- 

cuter cette disposition, ou de faire Pabandon de la propritte de Ia quotitt disponible. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAc. N., Despre testamente, p. 83; 
Lizănescu EM. At, Des droils du conjoini survivant, p. 110 urm. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). Ă 

Abitaţiune 3, 4, 18. 
Abandonare 8, 13, 21, 33, 

25, 20, 27, 29, 35 
Acceptare 21. 
Acţiune 20, 
Acţiune indirectă 31, 
Alegere. a se vedeă cu- 

vântul: „Opţiune“. 
Apreciere 2, 22, 28, 
Bani 21, 35, 
Capital 21. 
Caracter 26, : 
Condiţiuni 26. 
Condiţiune rezolutorie 25, 
Consemnare 21. 
Consiliu de familie 34. 
Consimţământ 9, 17, 19. 
Cotitate disponibilă 8 11— 

13, 23-27, 29, 35, 
Creditori 31. 
Datorii 24, 
Deces î, 30. 
Descniverea 

29, , 
Dificultăţi 1. 
Donaţiunest, 1, 6, 8, 9, 10, 

14, 15, 25, 27, 3, 5, 
Donaţiune deghizată 7. 
Dovadă 23, 
„Drept câştigat 8. 
Drept personal 31, 
Efecte 26, ! 

succesiuni 

Estimaţiune î, 10—13, %, 
23, 35, ” 

Excepţiune 5, 6, 9, 32, 
Executare 8. . 
Expertiză (1, 12, 
Imobile 24. 

  

  
1) Erezii rezervatari sunt moştenitorii cari au dre 

teă dispune în mod liber, cum sunt copiii şi părinţii săi. 

  

incertitudine Î. 
incetare din viaţă î, %. 
indivizibilitate 1U, 19. 
Interzicere 15, ” 
Legat 3, 3, 6, 8—10, 15,2, 

21, 23—24, 33, 35. 
Legat cu titlu particular 

24. 
Leget cu titlu universul 

DL 

Liberalităţi 4 urm. 
Locaţiune 7. 
Minor 34. 
Moarte 1, 30. 
Moştenitori 39. 
Moştenitori rezervatari 64 

8, 9, 11—13, î6—12, 21, 
23—25, 29, 30, 3, 5 

Notificare 29, 
Novaţiune 26, 27. 
Nudă proprictate 5. 
Ofertă reală 21, 
Opţiune 3, 8, 9, 11,12,14— 

2V, 23 —25, 29—31, 35— 35, 
Ordine publică 2, 15. 
Plata datoriilor şi sarcinc- 

lor 24. 
Preţuire 1, 10-13, 2, 23, 

Probă 2: 
„Raţiune 1. 
Reducţiune 2, 6, 10, 14, %, 
Retuz 21. 
Rentă viageră 1,3 6, 8, 

10—14, 22 24. , 
Retractare 33. 

- Retroactivitate 29, 
Rezervă 1, 13, 2%, 

Sarcine 24, %, a 
Scop 1. 
Sechestru judiciar 21, 
Stingere 4, 26, 
Testament, a se vedeă cu- 

vântul: „legat*. 
Tutor 3, ” 

Uz 3, 4, 18, 
| Uzufeuct 1, 3,7, 8 10—14, 

19, 22, 24, 55, 2, 
Valoare 1, 10—13 22, 3, 

35. 
Vârstă 22 
Venituri 13, 24, 

.. 

Doctrină, 

|. Dispoziţiunile art. O17 ce. civ. în. (844 
c. civ. rom.), au de scop să înlăture difi- 
cultăţile ce ar „rezultă de a se stabili dacă 
rezerva este sau nu atinsă, deoarece uzu- 
fructul și renta viageră să sting odată cu în- 
cetatea din viaţă a beneficiarilor şi preţu- 
irea acestor drepturi este necertă din cauzu 

„existenței mai lungi sau mai scurte a 
_acestor beneficiari. (Alexandresco. cd. 2-a, 

IV, partea I. p. 621. 622: C. Hamangiu. |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1010: Comp.: „Josserand, III. No. 1706). . 
9, Dispoziţiunea art. 917 c. civ. În, (844 

e. civ. ron), constitue o derogare dela 
dreptul comun, deoarece lasă la apreci- 
erea moștenitorului modul de a execută li- 
beralitatea, dându-i putinţa. de a-i modi- 
fică natura. Cu toate acestea! regula acex- 
tui articol nu este de ordine publică şi 
nimic nu se impotriveşte ca părțile intere- 
sate să cadă de acord asupra unui alt mod 

tul la partea din averea de care defunctul nu pu- 
artea din averca de care defunctul poate dispune în 

mod liber, fiind stăpân a o lăsa oricui va crede de cuviință, se numeşte parte sau guotitate disponibilă, după 
cum se prevede la art, 841 şi 843 de mai sus. Rezercă este parte 

iber, dacă are anume moştenitori. în mod 

a din avere, de care defunctul nu poate dispune 
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Codul civil DESPRE DONAȚIUNI ȘI 

de reduețiune a liberalităţii. (C. Ilaman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. 
HI. No. 1010). i 

3, Pentru ca dreptul de opţiune prevă- 
zut dle art. 917 ce. civ, fe, (844 ce, civ, rom,) 
să-şi găsească  aplicaţiunea, trebueşte ca 
darul sau legatul să poarte asupra unei 
rente viagere, sau asupra unui «drept de 
uzufruct, fie el temporal sau viuger, fie 
condițional sau fără condițiune sau asupra 
unui drept de uz sau abitaţiune. (Dalloz. 
Rep... Dispositions entre vifs, No. 907: 
Alexandreseo, ed. 2-a, IV. partea I, p. 621 
urm: Comp.: Josserand, III. No. 1707). 
a Cu toate că art, DI7 ce. civ. în, (St ce 

civ. rom.) vorbeşte numai de uzufruet, dis- 
pozițiunile sale se aplică și la donaţiunca 
sau legatul drepturilor de uz şi de abita- 
fiune. (Demolombe. XIX. No. 439: “Fro- 
plong. Donations et testaments, II, No. S41; 
Demante_cet Colmet: de Santerre, LY. No. 
55 bis. VII: Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 
684 bis. p. 196; Baudry et Culin. Donaticus 
ct testaments, I. No. 704; Alexundresco, 
ed._2-a. IV, partea IL. p. 621, nota 3). 

5, Dispoziţiunile art, 917 e. civ. fr, (844 
c.'civ. rom.) nu-şi găsese aplicațiunea la 
dispozițiunile făcute asupra nudei propri- 
cetăţi. deoarece ele constituesc o excepțiune. 
(Auhry et Rau, cd. s-a, VII. $ 684 bis. p. 
19: Dalloz. Rep. Suppl.. Dispositions 
entre _vifs._ No. 249: Laurent. XII, No. 137: 
Hue, VI, No. 152: Baudry et Colin. Dona: 
tions et teiaments, Î, No. 787; Planiol. IN, 
No. 3139. 3140: C. Iamangiu. |. Rosetti-Bă- 
lănescu, şi Al. Băicoianu, Il, No. 1012; 
Josserand, III. No. 1707; Contra: Demo: 
lombe, XIX: No. 456, 445 urm. 466 urm; 
Comp: Alexandreseo, ed. 2-a, IV, partea 1. 
p. 624 nota 3. 629, '630), ' 

6. Intre dispoţiunile art,” 917 
fr. (S44 c. civ. rom.) şi 1970 ce, civ, fr. 
(1641 ce. civ, rom) nu există autonomie 
ci ambele se pot conciliă deoarece «ispozi- 
tiunile primului articol cari constitucse o excepție dela principiul reducţiunei se _re- 
fcră la raporturile! dintre moştenitorii re 
zervatari cu donatarii sau legatarii rentei, 
iar dispoziţiunile celui de al doitea articol, 
care constituese o aplicare a principiului 
reducțiunei, se referă la raporturile ce pot 
avcă între ci donatarii şi legatarii rentei. (Demolombe, XIX, No. 445 urm. 451: De- 
mante cet Colmet de Santerre, IV, No. 55 bis. V: Mourlon. Il. No. 614 bis: Laurent. 
XII, No. 153; Planiol, TI[, No. 5135; Baudry 
et Colin. Donations et testaments, I, No. 
192; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 620, nota 3. 626, 627, 628: C. Ilamangiu, 
[. Rosetti-Bălănescu şi AL, Băicoianu, II], 

e. civ. 

No. 1012). , 
7. Dispoziţiunile art. 917 e. civ. fr, (844 

€. cit. rom.) nu-și găsese aplicațiunea la 
o donatiune ascunsă sub forma unui con- 
tract! de închiriere care ar avea mare ase- 
mănare cu un uzufruct. prin stipulațiunile 
ce le-ar cuprinde, (Baudry et Colin. Dona- 
iions et testaments, IL. No. 700; Josserand, 

„No. 248). 

DESPRE FESTAMENTE Art. 844 

[II No. 1707; Alexandresco, ed, 2-a, IV, partea Î,'p. 621, nota 3), - 8. Potrivit dispoziţiunilor art, 917 c. cir. 
în. (544 ce. civ. ron.) dacă dispoziţiunea 
prin acie intre vii sau prin testament, con: 
stitue un uzufruct sau o rentă viageră, a 
cărei valoare irece peste coțitatea _dispo- nibilă, moştenitorii rezervatorii au alegere sau de a execută dispozițiunea sau a aban- donă donatarului sau legatarului proprie- 
tatea deplină a cotităţii disponibile sau a restului din această cotilate, în cazul când o parte din ea este ătinsă prin libera- lităţi anterioare. (Demmante et Colmet de Santerre, IV, No, 55 bis, IV; Josserand, II, No. 1706: Alexundresco, ed. 3-a, 1V. partea Ip. 623: C.“Iamangiu. |. Nosetii-Bălă- nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1010). 
9. Moştenitorul rezervalar în afară de dreptul de opțiune între cele două soluțiuni prevăzute de art. 917 e. civ, fr, (S44 c, civ, t0m-), nu poate să recurgă la alt mijloc. oricât de avantajos ar Îi, fără consimţă- mântul donatarului sau legutarului. (Aubry et Rau, cd. 4-a, VII. $ 6s4 bis, p. 200: Ale- Xandresco, ed. 2-a, IV, partea 1. p. 633), 10. Dispoziţiunile art. 917 e. civ. fr. (544 c, civ, rom) nu se pot aplică decâ. numai atunci când liberalitatea în uzufruer sau renta viageră constitue singura. libera- litate lăsată de decujus. In cazul când există şi alte liberalităţi (donaţiuni sau le- ate). uzufructul sau renta vor trebui eva- luate, fie pentru a fi reduse proporțional cu celelalte legate, fie pentru a fi reduse la rangul vechimei ca donaţiuni. (C. Ha- mangiu, ÎI. Rosetti-Băliineseu şi AL Băico- ianu, III, No. 1044; Comp: Josserand. II], No, 1707), . 

- 11, Moştenitorul rezervatar, după o pă- rere, nu are dreptul la opțiunea prevăzută de art. 917 c. civ. fr. (844 e. civ. rom.) decât in cazul când s'a stabilit prin experiiză că valoarea venală a uzulructului sau a rentei viagere este mai mare decât cotita- tea disponibilă. (Laurent, XII, No. 152), 12. După a doua părere, moştenitorul rezervatar are dreptul de opţiune fără să fie nevoit. să dovedească că liberalitutea întrece cotitatea disponibilă. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 6S4 bis, text şi nota 14. p. 200; Dalloz. Rep. Dispositions entre vifs, No.964, Supp., Dispositions entre vifs, 

18. După a treia părere. moştenitorul rezerYvatar nu poate abandonă proprietatea cotității disponibile dacă nu face dovada că uzufructul sau renta viageră întrece ve- nitul cotităţii disponibile şi _utinge folo- 'sinta rezervei. (Demolombe, XIX, No. 44%; Mass€ et Verg6 sur Zachariue, UI. $ 456, nota 5, p. 146; Mourlon, II, No. 615: De- manie et Colmet de Santerre, IV, No..55 bis, II: Baudry et Colin, Donations ct ies taments, L, No. 276 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, LV. partea I, p. 625, 626; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi AI. Băicoianu, III, 
No. 1011), 
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Art, 844 

(4, In cazul când donaţiunea de uzu- 

fruct sau de rentă viageră întrece cotitatea 

disponibilă, beneficiarul acestei liberalităț 

nu poate cere ca moștenitorul rezervata: 

să. ceară reducţiuhca în loc să-și exerciit 

dreptul de opţiune, prevăzut de art, 917 

e. civ,. în, (844 ce. civ. rom). (Dalloz, Rep. 

Dispositions centre vils, No. 968). , 

15..Donatorul sau testatorul nu poale 

interzice dreptul de opțiune prevăzut de 
art. 917 c. civ. în (844 c. civ. rom.) deoarece 

dispozițiunile acestui articol sunt de ordine 

publică. (Aubry_ ct Rau, cd. 4-a, VIU, S. 

684 bis, p. 200; Baudry et Colin, Donations 

et testaments, I, No. 795; Josserand, III, 

No. 1707; Alexandresco, ed. 2-a, IV. par- 

tea I. p. 695). . , 

16. Toţi  moşienitorii rezervatani au 

dreptul să beneficieze de dispoziţiunile art. 

017 e. civ. fr, (844 ce. cîv. rom.). (Dalloz, 

Râp.. .Dispositions entre vils, No. 976). 

(7. Ficcare dintre comoştenitorii rezer- 

vatari poate, pentru partea sa..să exercite 

dreptul de opțiune prevăzut de art. 917 e. 

civ. fr. (844 c. cîv. rom.) deoarece, la exer- 

citarea acestui drept, legea nu cere consim- 

țământul tuturor moștenitorilor 
tari. (Demolombe, XIX, No. 454; Mass& ct 

Verge sur Zachariae, III, $ 435, p. 145; Tro- 
plong, Donations et testaments. II, No. S40; 

Demanie et Colmet de Santerie. 1V, No. 
55 bis, VI; Aubry ct Rau, cd. ta. VII, $ 
684 bis, p. 200; Dalloz, Rep., Suppl.. Dispo- 
sitions entre vifs, No. 252; Baudry et Colin, 

Donations et testamenis. ]. No. 798; IHuc.: 
VI, No. 153; Baudry et Colin, 1, No. 798; 
Planiol. III, No. 5137;: Alexandresco, ed. 
0-a, IV, partea I, p. 622, nota 3; Contra: 
Duranton, VIII, No. 336). 

18. Această regulă nu-şi poate găsi 
aplicațiunca la drepturile de uz şi de abi- 
tațiunea deoarece ele sunt: indivizibile prin 
natura lor. (Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 973). 

19. Deasemenca dacă însă este vorba 
de uzufructul unui lucru indivizibil. co- 
moştenitorii -trebuese să se înțeleagă între 
ci pentru a acţionă toţi odată. (Planiol, III, 
No. 3157; Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea 
I, p. 6235, nota). 
20. Dreptul de opţiune prevăzut de 

art. 917 c. civ. Îr. (Si4 c, civ, rom,) poate fi 
exercitat printr'o notificare adresată lega- 

tarilor printr'un act extrajudiciar, recur- 
pându-se la justiţie numai în cazul când 
Sar ivi neînțelegeri. (Demolombe, XIX, No. 
453; Dalloz, Rep, Dispositions entre vits, 
„No. 978; Baudry ct Colin  Donations et 
testaments, I, No. 796; Alexandresco. cd. 
0-a, IV, partea I. p. 628; N. Stănescu, Par: 
taj şi rezervă, No. 1080). 

2|. Dacă abandonarea făcută de moş- 
tenitorul rezervatar nu este acceptată de 
către legatar, cl va :fi obligat să facă aces- 
tuia oferta reală, când averea consistă în 

bani şi în caz de refuz să consemneze 

suma, iar când este vorba de imobile ru 

cere numirea unui sechestru judiciar căruia 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE 

TCZCrva- 

 donatarului sau 
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ii va predă bunurile. (Dalloz. Rep. Dispo- 

sitions entre vils, No. 978). , 
29, Evaluarea uzufructului sau a rentei 

viagere, se va face Inându-se în conside- 

rație vârsta beneficiarului şi împrejurările 

cauzei. (Aubrv et Ran. cd: s-a, VIL. $ 084 

bis, p. 199; Dalloz, Rep. Suppl.. Disposi- 

tions entre vifs,. No. 251; Laurent. XII. No. 

154). - 
23, Legatarul poate cere ca moştenito- 

rul rezervatar să facă dovada ci va'oarea 
bunurilor abandonate este egală cu coti- 

tatea disponibilă. (Dalloz, Rep., Disposi- 

tions entre vifs, No. 972), 
94, In cazul când moștenitorul rezer- 

vatar îşi exercită dreptul de opțiune pre- 
văzut de ari. 917 c. civ. În. (844 
e. civ. rom) natura 
feră nici o schimbare: prin urmare, lega- 
tul unui uzufruct sau al unei rente viagere 
rămâne tot un legat particular deși legatul 
cotităţii disponibile constitue un legat cu 
titlu universal, așă încât în acest caz. le- 
satarul nu poate fi obligat să plătească da- 
toriile și sarcinele  suceesiunei. . (Dalloz. 
Rep.. Dispositions entre  vils, No. 974: 
Suppl.. Dispositions entre vifs, No._233: 
Laurent, XII, Na. 155; Baudry et Colin, 
Donations ct testaments. [. No. S01 urm). 
25, În buza aceluiag principiu, cotita- 

tea disponibilă abandonată în locul unei 
disnozițiuni făcută sub condițiune rezolu- 
torie, va fi afectată de aceiaş condițiune. 
(Aubry et Rau. cd. d-a VII. $ 6S+ bis, nota 
17, p. 200; Dalloz, Râp.. Suppl., Dispositi- 
ons entre vifs. No. 253: Laurent. XII, No. 
156: Baudrv ct Colin. Donations:ct testa- 
mentis. LI, No. S04; Contra: Demolombe, 
NIN. No. 461). . - 
26. Caracterul şi efectul abandoniării 

proprietății cotităţii disponibile. după o 
părere, constilue o novaţiune şi deci aduce 
stingerea tuturor condițiunilor si sarcinelor 
impuse legatarului. (Demolombe, XIX. No. 
459 urm), _ . 

27. După altă părere dominantă a- 
bandonarea cotităţii disponibile. constitue 
un mod particular de reducțiune. care a- 
fectează numai obiectul acestei dispozi- 
țiuni. iar restul va trebui să fie executat 
conform voinței defunctului: în  accastă 
părere, nu poate există novaţiune deoarece 
nu se produce nici o schimbare în titlul 

legatarului.  (Proudhon, 
Usuliruct. Î. No. 241: Troplong. Donations 
et testaments, II. No. S4%; Laurent, XII, 
No. 1535: Alexandresco. ed. 2-a, IV. par: 
tea I. p. 629). | 
'28. Tribunalele vor aprreciiă în mod su- 

veran natura legatului lăsat prin testament. 
adică dacă el constitue un legat de veni- 
turi sau un legat de uzufruct. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV, partea LI. p. 621. 
nota 2).. , , 
29, In cazul când moștenitorul: rezer- 

vatar.a optat. pentru abandonarea părții 
disponibile. opţiunea are efect retroactiv. 
oricât de târziu ar fi fost exercitată şi cl 
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va aveă dreptul la fructele rezervei întregi 
cu începere dela deschiderea succesiune. 
(Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea ], p. 623). 
80, In cazul când moștenitorul rezer- 

vatar încetează din viaţă inainte de a-şi fi 
exercitat dreptul de opiiune, moştenitorii 
săi vor puteă exercită acest drept, fiecare 
pentru parica sa. (Alexandresco. cd. 2-a. 
IV, partea [, p. 624). , 
31, Creditorii nu au dreptul să exercite 

dreptul de opţiune, în baza acțiunei îndi- 
recie, deoarece acest drept este personal 
şi nu face parte din gajul creditorilur. 
(Ilue, VI, No. 153; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. partea Î, p. 624). 
82, Dispoziţiunile “art. 917 e. cir, fr. 

(844 c. civ. rom.) constituind o excepţiune, 
nu pot fi întinse la alte cazuri afară de 
cele prevăzute de lege, (Aubry ct Rau. ed. 
a, VII, $ 0S4 bis, p. 196; Baudry et Colin, 
IDonations ct testamenis, |, No. 792; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV. pariea |, p. 624). 
38, Mostenitorul rezervatar nu are 
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dreptul să revie asupra opliunci ce a fă- 
cut deoarece în acest caz, donatarul sau ]e- 
patarul are un drept câștigat. (Demo- 
lomhe. XIĂ, No. 464; Troplong, Donations 
et testaments, II, No. 455; Alexandresco, 

-ed. 2-a, IV, partea L, p. 695). 
84, Pentru ca tutorul unui minor să 

poată exercită dreptul de opțiune, trebu- 
" eşte să obţie autorizaţia specială“a con- 

siliului de familie. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. partea I, p. 628). 
35, Moştenitorul rezervaiar cure vp- 

tcază pentru abandonarea coiităţii dispo- 
nibile nu poute să dea donatarilor sau lepa- 
tarilor o sumă de bani. cari săi reprezinte 
valoarea cotilății disponibile, ci trebuie să 
lase proprietatea deplină a cotităţii dispo- 
nibile. (Demolombe, XIX, No. 158; Aubry 
ct Rau, ed, 4-a, VII, 8 684 bis, p. 200; 
Alexandresco, ed. 2-a,:1V, partea I. p. 09%; 
Contra: Demante_ ct Colmet de Santerre, 
IV, No. 55 bis, TIT). ” 

Art. 845. — Valoarea bunurilor înstrăinate unui succesibil în 
linie dreaptă, cu sarcina unei rendite viagere sau'cu rezervă de 
uzuiruct, va îi socotită în porţiunea disponibilă, și. excedentele, de 

  

  

este, se va trece în masa succesiunei. Imputaţ 
pot îi cerute de succesibilul în linie dr 
aceste înstrăinări!). (Civ. 517 urm., 
1200 urm., 1639; Civ. Fr, 918). 

iunea și reportul nu 
eaptă care a consimțit la 

661,751 urm., '841, 843, 844, 

Tezi. fr. Ant. 918. — La valeur en pleine proprict€ des biens alicnes, soit 
i charge de rente viagtre, soit ă fonds perdu, ou avee reserve d'usufruit, â Lun des suceessible en line directe, sera imputte sur la portion disponible; et lexet- dent, sil y en a, sera rapporte A la masse. Cette imputation et ce rapport ne 
pourront ctre demandes par ceux des autres suceessibles en ligne directe qui aura- 
ient consenti ă ces alinations, ni, dans aucun cas, par les suecessibles en ligne 
colaterale. 
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ralee. 
1) Art. francez corespunzător 918, continuă: ni, dans aucun cas, 

165. 

" Excedent 10, 26, 27,31,34, 
35, 3%, 41. 

Expertiză 40, 
Fonds perdus 4. 
Forţă majoră 41. 
Fraudă 16, %. 
Gratuitate 7, 8, îi, 42, 
Îmbunătăţiri 43, 
Imobile $. 
Imputare 14, 26, 27, 3, 3, 

5, 37, 41 ! 
incetare din viaţă 4,22, 40, 
Instrăinare î urm. 
Liberalităţi 7, 8, 11—13, 

, 20, 
Moarte 4, 23, 40, 
Mobile 5, 
Moştenitori 4, 27—39, 42, 
Moştenitori  prezumptivi 

22, 30, 
. 
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Moştenitori rezervatari 21 
26, 27, 

Nudă proprietate î, 14. 
Nulitate 28, 
Pact succesural 2), 
Partaj 15. 
Plină proprietate 1, 40, 
Preţ 3, 3, 
Prezumpţiuni 7,41, 12, 24, 
Prezumpţiuai legale 11,24, 
Probă contrară 1, 12. 
Raport 10, 14, 26, 27, 30, 
3439, 41, 42, 

Raţiune 8, 9, 
Reducţiune 35, 3%, 37. 
Rentă perpetuă 17, 

„Rentă viageră 2, 3, 4,7,9, 
10, 16, 19, 24, 

Renunţare 23, 
Restituire 43 

par les successibles en ligne collale-



/ 

Art, 845 

Rezervă 7, 9, 21, dr. Succesiune +. 

Scop 8, 9. | “Terţe persoane 16. 

Scutire de raport 37. Uz 18. _ , 

Simulaţiunc 7, &. - Uzufruct 2, 7, 9, 10, 20, 

Soţ 25. Valoare 1, 9, 10, 2 PD. 

Stingere d. ” Vindese-cumpiărare 2, 3, îi, 

Succesibil 7, îu, 11, 21,23, | 18—20, 2. 

25, 97, 36, 32, 94, 9042 Violenţă 2: 

Doctrină, 

1. Cuvântul: „xaloare” întrebuințat în 

art. 845 c. civ. rom. trebueşte aplicat la 

plina proprietate u bunurilor înstrăinale, 

iar nu la nuda proprietate a ucestor bu- 

nuri. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 

I, p. 5S+, nota 3, 595). 
D, Art. 845 ce. civ. rom. prevede două 

specii de înstrăinări şi anume: înstrăi- 

parea făcută unui ascendent sau descen- 
dent, cu sarcina unei rente: viugere şi în- 
străinarea făcută aceloraşi succesibili cu 
rezerva unui uzufruct din partea vânză- 
torului. (Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea 
I. p. 5S5 urm; C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 976). 

2, Înstrăinarea cu sarcina unei rente 
viagere este înstrăinarea prin care cel cart 
dobândeşte bunul, se obligă a plăti vânză- 
torului, drept preț al vânzării, o sumă de 
bani, la anumite epoce, pe tot timpul vieţi 
vânzătorului, (Alexandresco. ed. 2-a, IV, 
partea |, p. 555, 586). _ 

Za Art. VIS e. civ. fr. şi art. SII ce. civ. 
italian vorbesc și de instrăinarea cu cu- 
pitalul pierdut (ă fonds perdus — a capi- 
tale perduto) cuvinte cari au fost elimi- 
nate de lesiuitorul român, deoarece în- 

străinarea cu sarcina unci rente viagere, 
este o formă a înstrăinării cu capitalul 
pierdut, întrucâi cupitalul se stinge odată 
cu încetarea din vieaţă a beneticiarului 
rentei şi nu mai este găsit în succesiune 
de moştenitorii săi. (Alexandresco ed. 2-a, 
IV, partea [, p. 5$6, text şi nota 1: Comp.: 
Demolombe, XIX, No. 498: Mourlon, ll, 
No. 616; Laurent. XII, No. 116; Planiol, 
Il. No. 3059). 

5, Dispoziţiunile art. 918 c. civ. în. (845 
c. civ. rom.), se aplică atât înstrăinărilor 
de imobile, cât şi înstrăinărilor de lucruri 
mobile. (Duranton, VII, No. 532: Demo- 
lombe, XIX. No. 50$; Troplong, Donations 
et testaments, II, No. 859; Demante et Col- 
met de Santerre, V, No. 56 bis. III; Lau- 
rent, XII, No. 120; Alexandresco, ed. 2-a. 
IV, partea I, p. 58%, nota 4, 591, text şi 
nota 2). 

6. Deasemenea dispoziţiunile acestui 
articol se aplică şi creanţelor. (Alexun- 
dresco.. ed. 2-a. IV. partea L. p 591, nota 2). 

7. Legea consideră ca liberalităţi unele 
înstrăinări care pot fi întrebuințate pen- 
tru a eluda dispoziţiile legii privitoare la 
rezervă, Art. 918 ce. cir. îr, (S4 c, civ, 
rom.), stabileşte o prezumpție de gratui- 
tate şi de. simulațiune a înstrăinării fă- 
cute unui succesibil în linie dreaptă cu 
sarcina unei rendite viagere sau cu re- 
zervă de uzufruct. (Dalloz, Râp., Dispo- 
sitions entre vifs. No. 950; Suppl.. Dis- 
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positions entre vifs, Nou. 256: Josserand, 
II, No. 1697, 1699: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. partea 1, p. 587, 558, 595; C. llaman- 
giu, [. Rosctti-Bălănescu, şi Al. Băicoianu, 
„III. No. 976). 

8. Scopul dispoziţiunilor art. 9IS c. cit. 
[r, (845 c. civ. rom), a fost de a împiedecă 
pe decujus de u avantajă pe unul dintre 
moştenitorii  rezervatari. în detrimentul 
celorlalţi, prin înstrăinări simulate care 
ar aduce atingere rezervei. (Laurent, 
XII, No. 116 urm: Josserand, IÎ[, No. 1700; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea IL. p 
5ss, 5s9; C. Hamangiu. [. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu. III, No. 967). 

9. In afară de aceasta, motivul care a 
determinat pe legiuitor să introducă, în 
lege, această dispoziţiune a fost pentru 
a înlătură dificultatea ce ar fi rezultat 
pentru calcularea valoarei rentei viagere 
sau a uzufructului care utârnă de exis- 
tența mai lungă sau mai scurtă a benefi- 
ciarului lor. (Demolombe, XIX, No. 49%: 
Troplong, Donations ct testaments, Il, No. 
$36; Demante ct Colmet de Santerre, IV. 
No. 56 bis. ], Laurent. XII, No. 116: Alc- 
xandresco, ed. 2-a. IV, partea IÎ. p 589: 
Comn.: C, Hamangiu, |. Rosctti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 967). 

10. Potrivit dispozițiunilor art. VIS c. 
civ. în. (845 ce. civ. romi, valoarea în 
plină proprietate a bunurilor înstrăinate 
unui succesibil în Jinie dreaptă, cu sar- 
cina unei rente viagere sau 'cu rezerva «de 
uzufruct, va fi socotită în  cotitateu «lis- 
ponibilă. iar excedentul, dacă este, se va 
raporiă lă masa succesorală. (Dalloz, 
Rep., Suppl., 'Dispositions entre vifs, No. 
256; Josserand, IL, No. 1695, 1699; Alc- 
xandresco. ed. 2-a, 1V, partea |, p. 584, 
587: C. llamaneiu, LI. hosetti-Bălânescu 
şi Al. Băicoianu, IN, No. 978, 979). 

1(, Prezumpţiunca prevăzută de art. 
915 e. civ. În. (55 e, civ. rom.), constitue 

„o prezumpțiune legală de gratuitate, care 
nu poute fi combătută prin dovada con- 
trară şi chiar dacă suceesibilul ar pre: 
zentă . chitanţa dela autorul înstrăinării 
de plata anuităţilor. deoarece legea pre- 
supune că aceste chitunţe nu sunt. reale. . 
(Demolombe. XLĂ, No. 517; Massc ct 
Verge sur Zachariac, IL, :S 455, nota 13. 
p. 142; Mourlou, Il, No. 617; Demante ct 
Colmet de Santerre, 1Y, No. 56 bis, VIII: 
“Aubry et Rau, ed. i-a, VIL. $ 6S4 ter. p. 
204; AMlacade, Art. 9is:; Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vils, No. 925: Suppl. Dis- 
positions entre vifs, No. 262; lluc, VI, No. 
157; Colin-et Capitant, "III, p, 727; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea IL, p. 59; 
N. Stănescu, Partaj şi rezervă, No. 1124). 

(2, După altă părere, prezumpţiunea 
de gratuitate prevăzută de art. 918 c. civ. 
fr. ($45 c. civ. rom.). poate fi combătută 
prin prezumpțiuni contrare din care re- 
zultă că _înstrăinarea sa făcut cu titlu 
oneros, (Laurent, XIII, No. 130; Baudry 
ct Colin, Donations et testaments, I, No. 
S19; Planiol, III, No. 3059; Josserand, III. 
No. 1701: Matei Cantacuzino, p. 256; C. 
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„Ne. 505), 
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Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, “ÎMI. No. 977; Comp.: Nacu, II. 
p. 557). 

(3. Dispoziţiunile art. 918 e. civ. fr. 
(4 c. civ. romi, îşi găsesc aplicaţiunea 
atât instrăinărilor făcute sub formă de donaţiune cât şi înstrăinărilor făcute sub 
forma de contracte cu titlu oneros, (De- 
molombe, XIX, No. 506; Mass6 et Verge 
sur Zachariae, III, $ 455, nota 10, p. 
141: Demante ct Colmet de Santerre, IV, 

Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, S 684 ter, nota, p. 204: Dalloz, Rep., 
Suppl., Dispositions entre vils, No. 257; 
Laurent, XII, No, 122, 133; “Mexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea |, p. 559, text și nota 
5, 597). 

(4. Dispoziţiunile art. 915 e. cir, fr. (845 ce. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiune 
la donaţiunile pur şi simple, de nudă pro- prictate, fără a impune nici vo sarcină 
donatarului. In acest caz se va face nu- 
mai . raportul, fără imputare, (Alexan- 
dresco, cd. 2-a IV, partea |, p. 5S$9, nota 
5; Comp.: Josserand, III, No. 1701). 

5, Deasemenea dispoziţiile acestui 
articol, nu se aplică înstrăinărilor cari 
cuprind o impărțeală, deoarece ca nu 
translativă de proprietate, (Laurent, XII 
No. 121; Alexandreseo, ed. 2-a, IV, 
[. p. 590, nota: Contra: Demolombe, XIX. 

16. Dispoziţiunile art. 918 e, civ. fr. 
(845 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea nu 
numai când renta trebueşte plătită au- 
torului înstrăinării ci şi atunci când, tre- 
bueşte plătită unui ter ales de părţi, de- 
oarece legea nu face nici o distincţiune 
şi mai ales că. în cazul când renta tre- 
bueşte plătită unui terț. este mai cu pu- 
tință frauda, căci sar alege în ucest scop, 
ca beneficiar al rentei, o persoună bătrână 
şi bolnavă. (demolombe, XIX, No. 501: 
Mass et Verge sur Zachariae, HI, $ 455, 
nofa 9, 'p. 141: Troplong. Donations et 
testaments, II, No. S60: MDemante et Col- 
met de Santerre. IV, No. 56 bis. IV: 
Aubry cet Rau, cd. 4-a, VII, $ 684 ier, 
text și nota 17, p. 206: Laurent, XII, No. 
125; Baudry ct Colin, Donations ct tes- 
taments, Î, No. 8%: AMlexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea I, p. 591; Contra: Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 918, No. 5: Mercade. 
Art. 918). , 

17. Dispoziţiile art. 918 c, civ. în. (84 
e. civ. rom.), nu se aplică înstrăinărilor fă- 
cute cu sarcina unei rente perpetue, deoarece 
in acest caz bunul înstrăinat este înlocuit 
printrun drept: vesnice și. permanent. 
(Demolombe. ALX, No. 500; Mass et 
Verge sur Zachariac, III, $ 455, nota 6, 
p. 141: Troplong. Donations et iestaments, 
II; No. 858: Aubry.et Rau, ed. 4-a, VII. $ 
654 ter, nota S, p. 204; Laurent, XII, No. 
116: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, 
P> 590, nota 1; Contra: Duranton,: VII, 
No. 334). " 

18. Deusemenea  dispoziţiunile acestui 
articol nu se aplică vânzării cu rezerva 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE ” 

partea . 

Art. '845) 

unui drept de uz sau de abitaţiune. 
(Josserand. II, No. 1701; Alexandresco, * ed. 2-a, IV, partea |, p. 590, nota 4; C. Hamangiu, 1].  Rosetti-Bălinescu şi AL Băicoianu, III, No. 979). | 

19. Dacă înstrăinarca a fost făcut în acelaş timp cu sațcina unei rențe vi- ugere şi stipularea unui capital fix, 
dispoziţiile art, 918 ce. ci. Îr. (845 
€, civ, rom), se vor aplică numai pen- 
lru partea de bunuri a căror valoare 
e reprezentată prin renta viageră şi care e considerată ca o liberalitate iar pentru 
partea de bunuri a căror valoare e re- prezentată prin plata capitalului nu se: vor aplică, deoarece e considerată ca o, înstrăinare cu titlu oneros. (Deinolombe, NIA, No. 502: Aubry et Rau. cd. 4-a, VII, $, 654 ter, nota 19, p. 207, 208: Laurent, XII, No. 133; Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea I, p. 590, nota). 
20. Acceaş soluțiune se va admite şi 

în-cazul când înstrăinarea s:a făcut cu 
rezerva uzufructului numai a unei părți, 
din _ bunurile  instrăinate, (Demolombe, 
MIX, Ne. 503; Laurent, MII, No, 124; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 59, nota), 
21, Dispoziţiunile at. 918 e, civ. fr. 

(545 ce, civ. rom.), îşi găsese aplicaţiunea 
atât descendenților cât şi părinților, adică 
numai dacă înstrăinarea s'a făcut către un 
succesibil în linie directă, care să fie re- 
zervutar. (Dalloz, Rep... Dispositions entre 
vils, No. 1003;  Josserand, III, No. 1704; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 587, 
592; C. Iamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, ÎLL No, 979). 
22. Dispoziţiunile ucestui articol îşi gă- 

sesc aplicaţiunea numai dacă înstrăinatea 
sa făcut persoanelor cari sunt moștenitori 
prezumptivi ai vânzătorului sau donatoru- 
lui, în momentul instrăinării. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, Ş 6S4 ter. p. 205: Dalloz, Rep... Dispositions entre viis, No. 999; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 263; Laurent, ALI, No. 127: Huc, VI. No. 156; Baudry ct Colin, MDonations et testamenis, I. No. 832; Planiol. III, No. 3089; Alexan- dresco, ed. 2-a, IV. partea I, p. 5S4, nota 5, 59, text şi nota 1: C. IMamangiu, I. Ro- setti-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. Zi Contra: Demolombe, ALX, No. 510, 51 , , . 

, 

23, Dispoziţiunile art, 918 ce. civ. fr, 
(S45 c. civ. rom.), sunt aplicabile chiar dacă 

“succesibilul căruia i sa făcut înstrăina- 
rea nu vine la succesiunea autorului său, 

„din cauză că a renunțat la succesiune, a 
încetat din viață cete. (Aubry et Rau, ed. 
1-a, VII, $ 684 ter, nota 16, p. 206: Laurent. 
XII, No. 127; ]luc, VI, No. 156; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, I. No. 832; 
Planiol. III, No. 3089: “Alexandresco, ed. 
2-a. IV, partea |. p. 592, nota 1; Contra: 
Demolombe. XIX, No. 510 urm.; Mass et 
Verg€ sur Zachariae, II, Ş 455, nota 15, p. 
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Art, 45 

142, 143: Demanie ct Colmet de Sanierre, 
"LV, No, 56 bis, VI). . 

24, Dispoziţiunile art. 9it ce, civ, îr. 
(812 c. civ. rom), în ceeace priveşte pre- 
zumpțiunile legale de interpunere de per- 
soane, nu-şi găsese aplicaţiunea la insirăr- 
nările prevăzute de art. 918 c. civ. îr. (845 
ec. civ. rom.), (Demolombe, XIX. No. 51; 
Masse ct Verge sur Zachariac, III, $ 455, 
nota 12, p. 142; Troplongs, Donutions et 
testamenis,! II, No, 875: Demante ct Col- 
met de Santerre. IV, No. 56 bis, V; Aubry 
et Rau, cd. 4-a, VII. $ 684 ter, p. 205; Dal- 
loz, Rep., Suppl., Dispositions centre vis, 
No. 264; Laurent, XII, No. 126; Alexan- 

"dresco, ed. 2-a, LV, partea I, p. 5S8). 
25, Dispoziţiunile art. 918 c. civ. fr. 

(845 ce. civ. rom.). nu-şi păsese aplicaţiunea 
la înstrăinările făcute soţului suceesibilului. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 6084 ter, p. 
205; Dulloz, Reâp.. Suppl.. Dispositions entre 
vifs. No. 264; Laurent. XII, No. 126). : 
26, Nu pot beneficiă de dispoziţiunile 

art. 918 c. civ. fr. (845 ce. cir. rom,) pentru 
a cere imputarea bunurilor înstrăinate 
asupra colităţii disponibile şi raportul ex- 
cedentuliii, decât moştenitorii rezervatari în 
linie dreaptă, ascendenta şi descendentă. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions entre 
vi[s. No, 265: Planiol, III, No. 3089; Ale- 
xandresco, cd. 2-a, IV, partea I.-p. 587, 
592, text şi nota 2), | 
97, Deasemenea nu pot cere impuiarea 
şi raportul  succesibilii în linie dreaptă 
cari au_ consimțit la înstrăinări. (Demo- 
lombe, XIX, No. 536; Troplong, Donations 
“et testamenis, II, No. 
Dispositions entre vils, No. 1015; Suppl., 
Dispositions entre vifs, 'No. 265; Laurent. 
MII, No. 131, 154; Planiol, III, No. 3089; 
:Josserand, III. No. 1702; Alexandresco, cd. 
2-a. IV, partea I. p. 596, 597; C. Hamangiu, 
I, Rosetti-Bălăneseu şi Al, Băicoianu. [II, 
No. 979), - 
“28, Dacă însă consimţământul a fost 

“dat din eroare. smuls prin violență sau sur- 
prins prin dol, moştenitorii vor puteă cert 
anularea . consimțământului dat în această 
condiţiune.  (Demolombe, XIX, No. 536; 
Troplong, Donations et iestamenis, II, No. 
851; Laurent, XII, No. 134; Alexandresco, 
ed, 2-a, IV. partea I, p. 596, nota 3).. , 
29, Prin admiterea consimțământului 

comoştenitorilor la înstrăinare se derogă 
dela regula că pactele succesorale nu sunt 
permise deoarece acest consimțământ con- 
stitue un pact suecesoral “adică o conven- 
țiune asupra unci succesiuni nedeschise 
încă. (Demolombe, XIX, No. 525, 554; 
Mourlon, Il, No. 617, nota 1; Marcadă, Art.. 
918; Deiwmante et Colmet de Santerre, IV. 
No. 56 bis, IX; Laurent, XII. No. 131; Bau- 
dry et Barde, Obligations, I, No. 281; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 597%; C. 
Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, Il, No. 979). , 
"20. Dacă toţi moştenitorii prezumptivi 

existenți în momentul înstrăinării au con- 

DESPRE DONAȚIUNI ŞI DESPRE TESTAMENTE 

$51; Dalloz, Rep. - 

Codul civil 

simțit la instrăinare, acest consimţământ 
nu poate legă pe ceilalţi moştenitori cari 
în momentul decesului autorului ar avcă 
calitatea de moştenitori şi cari nu au con- 
simțit la înstrăinare, ci având dreptul să . 
ceară imputarea şi raportul. (Demolombe. 
AIA, No. 527; Mass et Verge sur Zacha- 
riac, INI, $ 455, nota 16, p. 143; Troplong. 
Donations et testaments, II, No. 832, s%; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIl. $ 684 ter, p. 
213; Laurent, XII, No. 154; Iluc, VI. No. 
159; Baudry ct Colin, Donations et tes'a- 
ments, 1, No. 8560, .857; Planiol, III, No. 
5089; Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea 1. 
p..599: Contra: Coin-Delisle, C'ommen- 
taire, Art. 918. No, 20; Marcadă, Art, 918; 
Demante ct Colmet de Santerre, IV. Neo. 
56 bis, X). 
31, Pentru a deiermină persoanele a 

căror consimţământ este necesar, adică 
succesibilul din partea finală a art. 918 c. 
civ, În. (845 ce. civ. rom,), după o părere, 
trebucşte a se lua momentul înstrăinării 
iar nu cel al deschiderei sucecesiunei. (Mar- 
cad, Ari, 918; Dalloz, Rep. Dispositions 
entre vils, No. 1007). 

229, După a doua părere, prin cuvân- 
tul succesibil întrebuințat în -partea finală 
a art. 918 c. civ. îr. (845 ce. civ. rom), tre- 
bneşte să se înțeleagă toţi copiii cari există 
la deschiderea succesiunci autorului lor 
iar nu numai acci care există la facerea * 
contractului. (Demolombe, XIX. ANo. 331; 
Mourlon. II. No. 618; Demante et Colmet 
de Santerre, IV, No. 56 bis, X: Aubrw et 
Rau. cd. 4-a, VII, $ 684 ter, p. 219; Lau- 
rent, AN, No. 127, 151: Baudry et Colin, 
Donations ct: testaments, IL, No. 856. 837; 
Josserand, III, No. 1702; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 59. nota 2; C Iaman- 
giu, I. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
IL. No, 979). 
33. Consimţământul la înstrăinare pnate 

fi dat expres sau tucit. (Demolombe, XIX, 
No. 532; Massâ et Verg€ sur Zachariae III. 
$ 455, text şi nota 17, p. 145; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 654 ter, p. 211; Marcade 
Art, 918; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 1016; Suppl.. Dispositions centre 
vifs, No. 266; Laurent. XII. No. 133: Bau- 
dry ct Colin, Donations et testaments, |. 
No. 8538:. Alexandresco. ed. 2-a. IV, partea 
I. p. 598; N. Stănescu. Partaj şi rezervă, No. 
1152: C. Iamangiu, Î. Rosctti-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, III, No. 979). 
84, Dacă între succesibilii, în linie 

dircetă, unii nu şi:au dat consimțământul 
la înstrăinare, aceștia vor puteă cere im- 
putarea şi raportul. (Mourlon, II, No. 6iz; 
Troplong, Donations et testaments, IÎ, No. 
$52; Mareade, Art. 918; Demante ct Colmet 
de Santerre. IV, No. 56 bis. IX: Dalloz, 
Rep.. Dispositions entre vifs, No. 1014; Lau- 
rent, All, No. 131; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea I, p. 597, noia 1, 598). 
35, Nu trebueşte să se confunde impu- 

tațiunea şi raporiul prevăzute de art. 918 c. 
civ. În. (S45 c. civ. rom.) care nu este decât  



  
"parte, sau prin acte între 

Codul civil 

o reducţiune, cu raportul de care sc o- cupă art. 845 şi uran. €. civ. fr. (751 și urm. c. civ. rom.). (Mourlon. II, No. 616 bis; Demante et Colmet de Santerre, 1V, No. 56 bis, VI: Aubry et Rau. ed. 4-a. VII, Ş 054 ter, nota 24, p. 211; Dalloz, Rep. Dis- positions entre vifs. No. 1017; Suppl., Dis- positions entre_vifs, No. 267: Laurent, XII. No. 127; Iluc, VI, No. (58: Planiol, III. No. 5125; Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea 1, p. 594, nota S$). , 
36. In cazul când cotitatea disponibilă a fost epuizată prin donaţiuni anterioare * şi irevocabile, se vor raporiă toate obiectele înstrăinate succesibilului, înstrăinarea fiind supusă reducţiunei. (Demolombe, XIX, No. 316: Dalloz. Rep., Dispositions entre vifs. No. 1018; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- tea |. p. 594, 5%: C, Ilamangiu, I. Rosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu. HI, No. 979). 
87. Instrăinarea prevăzută de art, 845 €. civ. rom., va fi socotită asupra porţiunei disponibile deoarece deşi, privită ca dona- țiunc, este considerată a fi scutită .de ra- port; prin urmare, succesibilul, va puteă, afară de rezervă, să păstreze avantajul ce-l constitue achizițiunea sa. Donaţiunea pre- supusă se imparte deci asupra porțiunei Uisponibile şi numai dacă trece de aceasta, atacând rezerva, este susceptibilă de a fi 

redusă, (C. Ilamangiu, 1. hosetti-Bălănescu și AL Băicoianu, III, No. 978, 979; Comp.: Josserand, III, No. 1699). - 
38, In cazul raportului excedentului prevăzut de art. 918 e. civ. fe. (845 ce. civ. Tom.-). sc va raportă echivalentul preţului in bani a lucrului înstrăinat iar nu însuşi obiectul. — (Demolombe, XIĂ, No, 52%,: Massc ct rerg& sur Zachariae, IN. $ 455, nota 14, p. 14; Troplong, Donutions et testaments, II. No. S7i.urm.: I)emante et 

DESPRE. DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE 

“Dalloz, Rep. 

Art. 846 

Colmet de Santerre, IV, No. 56 bis, VII; 
Dispositions entre vifs, No. 1018; Suppl.. Dispositions entre vils, No, 267; Laurent. XII, No. 129; Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea |, p. 594, text şi nota 3: Contru: Aubry et Rau, ed. 4-u, VIL. $ 684 ter, nota 24, p, 210). . 

39, Chiur dacă imobilul instrăinat ar compune întreaga succesiune, raportul nu se face în natură, (Dalloz, Rep. Disposi- 
tions entre vi[s, No, 1019). : 
40. Valoarea plinci proprietăţi a bunu- 

rilor înstrăinate, din momentul decesului 
autorului se va face prin o expertiză. (Alc- xandresco, ed. 2-a, IV. partea [, p. 59%; Comp.: Demolombe, XIX, No, 521; Laurent, 
XII, No. 129). NE 
41. Dacă bunurilee înstrăinate au pierit prin caz fortuit sau de forţă majoră, nu 

se mai pot face nici imputaţia. nici rapor- 
tul. (Demolombe, XIX, No. 522: Mass et 
Verg€ sur Zachariac, III, Ş 455, nota 14, 
pe 142). - A 
42, În cazul când suceesibilul a primit 

un capital cu sarcina unci recente viagere, 
el va fi obligat să raporteze în întregime 
ceeace u primit, oricare ar fi anuităţile 
ce le-a plătit. neputându-se line în seamă 
decât dobânzile legale. (Planiol, III. No. 
3089; Comp.: C. IMamangiu. [. Roseiti-Bă- 
linescu și A], Băicoianu, III. No. 978). 
43- În cazul când se vor aplică dispo- 

zițiunile art. 918 ce. civ. fr. (845 c. civ. rom) 
moștenitorul donatar va aveâ dreptul să 
ceară restituirea cheltuelilor făcute pentru îmbunătăţirea şi conservarea lucrurilor în- străinate, (Alexandresco, ed. 2-a, IV, pare 
tea Î, p, 594). 
44, A se vedcă urt. i S+6 din codul civil 

cu notele respective. ' 

Art, 846. — Cantitatea disponibilă poate Îi dată în tot sau în 

succesibili ai donatorelui, 
vii sau prin teştament, copiilor sau altor 
fără ca donatarul sau legatarul, ce vine la succesiune, să fie supus la report, dacă în dispoziţiune se : zice expres, că ceea ce s'a dat este peste partea sa. | Declaraţiunea că darul sau legatul este -peste partea succe- sibilului, se poate îace Sau în actul ce conţine dispozițiunea, sau în urmă, cu formele . dispoziţiunilor. între vii, sau -testameniare. (Civ. 480, '751 urm,, 758, 813 urm., 841 urm,, 847. urm., 858 urm,, 868 urm.; Civ. Fr. 919). 

Tozt, fi. „Art. 919. — La quotite disponible pourra &tre donne en tout ou en partie, soit par acte “entre-vifs, soit par, testament, aux enfants, ou autres successibles du donateur, sans. tre sujette au rapport par le donataire ou le lga- 
ă titre de prâciput ou hors part. 

La deelaration 
pourra &tre faite, 

que le don ou le legs est î titre de soit par acte qui contiendra la disposition, soit postârieu-: 

“taire venant â la suecession, pouvru que la disposition ait âte faite ex pressâment 

preciput, ou hors pari 

rement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires, 
19505. Codul Civil adnotat. — VIŢ, 

e.
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Ari. 846 DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMLENTE Codul civil 

Post. n. „Art. 919. — (modificat prin legea din 24 Martie 1598). — Lua quo- 

tite disponible pourra ctre donnce en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit 

par testâment, aux enfants ou autrexs successibles du donateur, sans ctre sujette 

au rapport par 

et hors part... 

le donataire ou le ltgataire venant î la suecession, pourvu quw'en 

ce qui touche les dons, la disposition ait te faite expressement ă titre de preciput 

La deelaration «ue le don est ă titre de priciput et hors part pourra ctre 

faite, soit par Taete qui contiendra la disposition, 

forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. 
soit posterieurement dans la 

Bibliografie (continuare). 

BezDUan V. Gu, Discurs, Dreptul 3/1926, Curier Jud. 35/1926: 

CoxSTANTISESCU JAC. N, Despre succesiuni, p. 155 urm. 205, 215, 244. 
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ua doctrină). 

Acceptare &, 10. 
Act posterior 24,25, 
Apreciere î1, 25, 
Contract de căsătorie 29. 
Copii 9, 15, 
Cotitate disponibilă 1, 2, 

3, 4—0, 13, 17, 18, 21,26, 

Cumul 10. 
Daruri manuale 3. 
Datorii 15, 
Deces 5, 16, 11, 
Descendenţi 10. 

Lp)    

Dispensă de raport 4,8, 
15— 29, 

Donaţiuni 2—6, 14, 13—15, 
14, 21, 23-27, 2%. 

Donaţiuni deghizate 4, 33. 
Donaţiuni indirecte 2, 4. 
Dotă 9. 
imputaţiune 1,2,3, 5,6,7, 

11, 17, 

Incetare din viaţă 5, 16,13. 
Intenţice 4, 11, 35. 
Legate 2, 3, 13, 21, 26—28. 
Lezat cu titlu particular 

15. . 
Legat cu titlu universal 15, 
Liberalitate Î urm. 
Masa succesorală 3. 
Moaste 5, 16, 13.   

Moştenitori, a se vedeă 
cuvântul: „Succesibili“, 

Maştenitori  nerezervatari 
“ 

Mostenitori rezervatari 

Opţiune 15, 
Partaj 14, 22, 
Partaj de ascen lent 22. 
Plata datoriilor 15. 
Prezenturi obicinuit= 3, 
Prezumpţiuni 23, 26. 
Raport 4,4,9—11, 13, 18,26, 
Reducţiune 8. 
atentă viageră 7, 
henunţare 13, 13, 15, 16, 
Reprezentanţi 6, 16, 17. 

„Revocate 23 
Rezervă 1, 3, 11, 18, 26, 
Scutire de raport 4,4, îi 

Străini, a se vedeă cuvin- 
tele: „Terţe persoanc”. 

Succesihili 9, 10, 14,13—17 
Termeni sacramentali 19 

25, 
Terţe persoane 2, 9,13, li» 
Testament, a se vedeă cu- 

vântul: „Legate“. 
Uzutruct 7. 
Vindere-cumpărare 2 

Doctrină. . 

1, Prin expresiunea: „imputațiunea libe- 
. m. > a 

* 

ralităților”, se înţelege modul de a socoti 
liberalităţile făcute de defunct, fie asupra 

părții disponibile, fie asupra rezervei. (C. 

Ilamangiu. 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, ÎI, No. 955). 

2, Sunt imputabile asupra, părții dispo- 
nibile, iar nu asupra rezervei, toate dona- 
țiunite sau legatele, directe sau indirecte. 
făcute sau nu cu formele solemne, unor 
persoane străine. de succesiune sau chiar 
mostenitorilor nerezervatari. (Demolombe, 

XIX, No. 478; Aubry ct Rau. ed. 4-a, VII, 
$ 684 ter, p. 204; Laurent, XII, No. 104: 
Huc. VI, No. 173: Planiol, III, No. 309; 
Josserand, III, No. 1711, 1715; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, parica I, p. 585; Nacu, 
IL, p. 336; C. Hamangiu. |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 986, 987). 

3, Darurile manuale făcute de către de- 
funet unuia dintre mostenitorii rezervaiari, 

—- 1l 

„natar, (Demalombe, XVI, No. 233, 

afară de prezenturile obicinunite trebuesc 

raportate şi luate în considerație la for- 

marea masei succesorale si la imputaţia li- 

beralităţilor, peniru a se vedeă dacă nu 

a fost atinsă rezerva. (Duranton, VII, No. 

305, 305: Demolombe, XVI No, 935, 525 

urm. Mass& et Verg& sur Zachariae, II, $ 
VS, text şi nota 15, p. 1405; Mourlon. Il, 

No. 401; Aubry et Rau, VI, $ 632, Ţ 64; 

Troplong, Donations ct testaments, LI, No. 

705; Laurent, X, No. 596. 397; Iluc, V. No. 

541, 350: Baudry et Wahl. Successions II, 

No. 2755. urm.; Planiol, ILL, No. 2246, 2251; 

Alexandreseo, ed. 2-a. III, partea II, p. 

556. nota 4; Contra: Taulier, Thcorie rai- 

sonte du “code civil, II, p. 316; 'Vazeille, 

Successions. ], Art. 845, No. 20). 

Za Articolul 751 din codul civil supune 
raportului toate donaţiunile, fie directe, fie 
indirecte. Donaţiunile, deghizate trebuese 
deasemenea raportate, deoarece simplul 

"fapt al deghizării lor nu poate constitui 
prin ca însăşi o dispensă virtuală de ra- 
port, afară de cazul când din alte împre- 
jurări ale cauzei se stabilește intenţia do- 
natorului de a dispensă de raport pe do- 

394; 
Mourlon, II, No. 402, 402 bis; Laurent, X, 
No. Si urm.: XII. No. (10, 323: Huc, V, 
No. 341; Baudry et Wahl, Suecessions, III, 
No. 2758, 2778: Planiol. III. No, 1250; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 35%, 
nota, 556 urm.: IV, partea I, p. 600). 

5, Deasemenea, sunt imputabile asupra 
cotităţii disponibile, toate donaţiunile sau 
legatele făcute unor moştenitori nerezerva- 
vatari, cu dispensă sau fără dispensă de 
raport, moştenitori cari au renunțat Ja 
succesiune. (Huc, VI, No. 173; Bandry et 
Colin, Donatious et testaments, IL, No. 95$, 
959; Planiol, III, No. 3098; Josserand, III, 
No. 1715; Alexandreseo, ed. 2-a, IV. partea 
[, p. 58%; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III. No. 986). 

6. Deasemenea sunt imputabile asupra 
" cotităţii disponibile, toate donaţiunile făcute 

+ 

unor persoane cari în momentul facerei 
donaţiunei, ar fi venit la succesiunea dona- 
torului, dar care au încetat din viaţă, fără 
reprezentanți, inainte de decesul donato-  
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rului.. (Demolombe, XIX. No. 470; Tro- plong; Donations et testaments, II. No. 989; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 6S4 ter. p. 205: Laurent, XII, No. tit: Iuc. VI, No. 175: Baudry et Colin. Donations ct testa- ments, ÎI, No. 91 urm.: Alexandresco, ed 2-a. IV, partea I. p. 585), 
7. Deasemenea sunt imputubile asupra cotității disponibile, liberalităţile prevăzute de art. 918 e. civ. fr. (845 ec. civ. rom,) (Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea |, p. 584 urm.). 
8, Insfârsit, sunt imputabile asupra coti- tății disponibile, toate liberalităţile făcute cu dispensă de raport. moștenitorilor _re- zervatari, cari au acceptat succesiunea. În cazul când  liberalitatea întrece  cotita- tea disponibilă, ea va fi supusă re ducţiunei.. (Ilue. VI. No. 175; Baudrv et Colin, Donations et testaments, 1, No. 95; Josserand, III. No. 1714: Alexandresco, ed, IV, partea I, p. 584; Nacu, II, p. 336; amangiu. I. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, ÎL, No, 9s6), 
9, Cotitateau disponibilă poate fi dată străinilor sau chiar copiilor sau altor suc- cesibili ai «onatorului, (Josserand, TIT, No. 16S7 urm.: Alexandresco, ed. 2-a, IV: par. tea |, p, 051. nota 1. 652, C. Iamangiu 1 Rosetti-Bălănczeu și „Al. Băicoianu. III. No. 967). 

10. Prin cuvintele: «Siu altor succesi- hili ai donatorului“, întrebuințate în art. S40 c. civ. rom. se înțeleg descendenţii do- natorului, deoarece numai ei sunt supuşi raportului în dreptul român, (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. p. 631, nota 2). 
(Î. Tribunalele pot să declare ca o do- națiune făcută unuia sau maj multor suc- cesibili, deşi cu dispensa de raport. nu a lipsit pe defunct de facultatea de a dispune de bunurile sale cu titlu gratuit, luânc u-se 

în consideraţie împrejurările câuzei şi prin interpretarea intențiunci părţilor sau a de- functului: în acest caz donaţiunea se va impută asupra rezervei iar nu asupra coti- tății disponibile. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 684 ter, p. 202: Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions entre vifs, No. 281: Baudri et 
Colin. Donations et testamenis, 1, No. 768). 

12. Succesibilul avantajat, fără dis- 
pensa de raport poate păsiră una din cali- 
tățile sale: de mostenitor sau «de 'donatar, 
renunțând la cealaltă calitate. (Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 10351; Suppl. 
Dispositions entre_ vifs. No, 269; Alexăn. 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 633). 

13. Succesibilul avantajat, fără dispeusa 
de raport, care renunţă la succesiune pen- 
tru a păstră darul, are acceaşi situațiune ca şi un. donatar sau legatar străin, nepu-. 
tând păstră darul decât până la liniita co- 
tităţii disponibile. (Daltoz, Rep. Suppl., 
Dispositions entre_vifs, No. 279: Alexan. 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 633). 

14. Succesibilul avantajat, fără dispensă 
e raport, care renunță la liberalitate pen- 

=, 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE Art. 846 

tru a veni la succesiune, are acecaş situa-, jiune ca orice moștenitor şi bunurile suc cesorale la care se alipesc şi bunurile dăruite vor fi împărțite între toți moştenitorii ca și cum nu ar fi avut loc liberalitatea, (Dal. loz, Rep. Dispositions entre vis, No. 1041), 15. Din optiunea pe care poate s'o exer. cite succesihilul avantajat, fără dispensă de raport, se va puteă vede contribuţiunea sa la plata datoriilor suceesiunei: astfel dacă el renunță la liberalitate, va plăti datoriile nelimitat în calitate de moşienitor iar dacă renunță la succesiune, păstrând 
darul, va plăti datoriile proporţional cu partea sa sau va fi scutit de plata dato- 
riilor după cum va fi legatar cu titlu uni- versal sau legatar cu titlu particular. (Dal- loz, Rep... Dispositions entre vifs, No, 1044), 

16. Dacă succesibilul avantajat, fără dispensa de raport, încetează din viaţă, inaintea donatorului lăsând copii cari îl reprezentă în succesiune, aceşti copii se vor &ăsi în acecuş situațiune în care se zăscă autorul lor.  (Dalloz, Rep., SupplL.: Dispositions entre vifs, No. 278). 
17. Dacă insă copiii succesibilului, vin la succesiunea donatorului în numele lor pro- priu, fără reprezentaţie, liberalităţile pri- mite, fără dispensa de raport. se vor îm= pută asuvra cotităţii disponibile, (Demo- lombe, XIX, No. 480: Aubry ct Rau cd. i-a. VIL $ 084 ter, nota 31, p. 212 215; Dalloz, Rep... Suppl. Dispositions entre vis, No. 278 Lanrent, XII, No. 149. 
18. Din dispoziţiunile codului civil re- zultă că moștenitorul donatar poate sau să primească sau să renuțe la sucesiunea donatorului; în cazul când primeşte suece- siunea, va trebui să raporteze darul fără “a-l putea cumulă, în limita cotităţii dispo- nibile, cu rezerva sa: dacă însă a fost dis- pensat de raport, el va -puteă cumulă da- rul în limita cotității disponibile cu rezerva sa  Succesorală; în cazul când moştenito- rul donatar renunţă la succesiunea dona- torului, cl va păstră darul în limita coti- tății disponibile, fără însă a puteă pre- tinde şi rezerva sa, deoarece în uceastă si- tuaţiune are numaj calitatea de donatar şi această calitate nu-i transferă decât ceeace e disponibil din succesiunea donaterului „Său, întrucât e considerat ca străin de suc- cesiune, (Duranton, VII, No. 287 urm. Demolombe, XIX, No. 459 urim.: Mass et erg€ sur Zachariae, II. $ 402, p. 420, 421: Mourlon. II, No, 599; Mareade, Art. 845. No. E. Art. 919, No, 4;  Demante ct Colmet de Santerre, IV. No. 42 bis, IV; Aubry ct.Rau,. cd. 4-a. AI, p. 75 urm. 594 urm: Dalloz, Bâp., Sue- cesions, No. 1055 urm: Laurent, XII. No. 39: Iuc, V. No. 344: VI. No. 141, 192: Baudry et Colin. Donations et testamenis. 

I. No. 655 urm.; Planiol, III, No. 3079 urm..: Josserand, III, No. 1656, 1716, 1718; Ale- xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 564. 563, 566. 617, 653: IV, partea Lip. 341 urm.: 
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N, Georgean, Siudii juridice, LI, p. "177; 

C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu. şi AL. - 

Băicoianu. ITI. No. 9858 urm.. 1015; Contra: 

Toullier, Thâorie raisonnce, III. p. 328: 
Troplong, Donations et testaments, ÎI. No. 
784). 

19. Scutirea de raport trebueşte să fie 

expresă, însă nu trebuie să se întrebninţeze 

termenii sacramentali. (Alexandresco, cd. 

2-a, IV, partea L. p. 655). 
90, Scutirea de raport nu poate avea 

loc“în principiu, în mod tacit sau virtual. 

(Demante_et Colmet de Santerre. III. No. 

177 bis, III: Laurent, X, No. 571 urm 

Baudry et Wabl, Successions, II. No. 2754. 

2700. Alexandresco, ed. 2-a, LV. partea I. 

p. 634; Contra: Toullier, IV. No. 455 urm: 

Duranton. VII, No. 219: Grenier. Dona- 

tions. III. No. 484% Demolombe. XVI, No. 

939. 249; Troplone. Donations et: testa- 

ments, II, No. 852). .. | 

24. Donaţiunca cotităţii disponibile, fă- 

cultă unui mostenitor nu poate fi socotită, 

în mod virtual, scutită de raport. (Alexan- 

dresco. ed. 2-a, IV, partea I, p. 634. nota 3; 

Contra: Aubry ct Rau.-ed. 4-a, VI, $ 632. 

p. 639). . - 

29, Impărteala făcută de. ascendent, În 

timpul vieţii sale, atrage dela sine scutirea 

de raport deoarece dacă sar admite rapor- 

tul sar desfința împărteala. (Alexanihesco. 

ed. 2-u, IV, partea Î, p. 635. nota). 

293, Sia decis că o donaţiune deghizată 

sub formă unui act de vindere-cumpărare 

care a avut loc între defunct şi unul dintre 

moştenitorii săi care vine la succesiunea 

sa, nu poate fi obligată la raport deoarece 

o asemenea donaţiune este presupusă că 

este făcută cu dispensa de raport, deoarece 

daci donatorul ar fi înțeles ca să oblige. 

pe beneficiar să raporteze bunul dăruit, ar 

fi consiaiat convenția printr'un act de do- 

"naţiune. (Mavreadâ. III. No. 329; Massc et 

Verg6 sur Zachariac, II. $ 59$. nota 17. p. 

406; Comp.: Aubry ct Rau, VI. $ 632, p. 
640 urm). : ” 
24, Scutirea de raport se poate face 

sau în actul ce conţine dispozițiunea sau 

in urmă cu. îndeplinirea formelor -donațiu- 

nilor” sau ' testamentelor.  (Alexandresco, 
ed, '2-a, IV, partea I, p. 635). 

25, Dispensa de raport se poate face, 

potrivit dispoziţiilor art. 751 şi S46 ce. civ. 
rom. (835 şi 919 c. civ. fr.). fie prin însăşi 
actul de donaţiune, fie printrun act pos- 
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terior, învestit cu formele legale, fiind de- 
ajuns ca voinţa sa de a dispensă de “raport 

pe moștenitorul donatar, să fie arătată în 
mod expres sau să rezulte în mod neîn- 
doios din termenii actului. nefiind nevoie 
a se întrebuință termeni sacramentali: 

tribunalele apreciază în mod suveran dacă 
există dispensă de raport. (Demolombe, 
XVI, No. 227, 220, 232, 235; Mourlon. Ii, 
No. 376. 577; Marcadâ. III, No. 316, 575: 

Aubry ct Rau, VI, $ 632. p. 637: Laurent, 

N. No. 573; Baudry ct Wahl. Successions, 
III, No. 2795; Alexandresco, ed. 2-a. IV. 
partea I, p. 559, 560, text si nota, 635 urm,; 

N. Georgean, Studii juridice. II. p. 166). 

26, Deoarece art. 751 din codul civil, 
arată că numai donaţiunile între vii sunt 

supuse raportului, sa decis că atunci când 

moștenitorul rezervatar exte în acelaş timp 

legatarul unei fracțiuni din moștenire, care 

nu întrece cotitatea disponibilă. el poate re- 

clama pe lângă porţiunea sa din suecesi- 
une și legatul, chiar atunci când în testa- 

ment nu se prevede dispensa de raport. de- 

oarece această dispensă este cuprinsă în 

testament în mod viriual şi corespunde cu 

voința prezumată a defunctului de a 
avantajă pe legatar. (Baudrv_ct Wahl, 

Suecessions, TI. No. 2755: Planiol, II[. No. 

2212; Contra: Demolombe. XVI. No 158, 

163. 502: Mourlon, II. No. 360. 330. 571; 

Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Îl. p. 

567. 568. 614 urm.. 634: Comp: N. Gcor- 

ecan. Studii Juridice. II. p. 167). 
27, Scutirea de raport a unci donaţiuni 

poate fi făcută printr.un testament si îin- 

vers deoarece aclul prin care se ecuteşte 

de raport nu trebueşte să fie de natura 

- celuia în care se cuprinde liberalitatea. 

(Coin-Delisle. Commentaire, Art. 919. No. 

19: Marcade. “Art, 919: Baudry et Wabl. 

Suecessions. III. No. 2793: Alexandresco. 

cd. 2-a. IV, partea I. 635). 

08, Scutirea de raport făcută prin -tes- 

tament este revocabilă. (Aubry et Rau. e 

s-a. VI, $ 652, p. 657: Baudry et Wahl, 
Successions. TI]. No. 2793: Alexandresco, 
cd. 2-a. IV. partea I, p. 635). 

29, Donaţiunca făcută printrun con- 

tract de căsătorie. nu mai poate fi scutită 

de raport printrun act posterior, deoarece 

contractele matrimoniale nu pot fi schim- 

bate după săvârşirea căsătorici. (Laurent, 

X. No. 570: Alexandresco ed. 2-a, IV, par- 
tea 1, p. 635). 

Secţ'unea II. — Despre reducțiunea donaţiunilor şi a legatelor. 

„Art, 841.—Liberalităţile prin act sau între vii, sau-prin testament, 

când vor.trece peste partea disponibilă, vor fi reduse la această 

parte. (Civ. 651 urm., 841 urm., 848 urm., 939, 1641; Civ. Fr. 920). 

Text. Jr. Art. 920. — Les dispositions soit entre-vifs, soit ă cause de mort, 

qui execderont 
Vouverture de la suceession. 

la quotite disponible, seront. reductibles ă cette quotite. lors de 
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CossTANTISESCU JAc. N, Despre suecesiurii, 
Ioxescu AM. C., Notă sub C., Apel Craiova 

INDEX ALFABETIC 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE “Art, 847 

Bibliografie (continuare). 

(la doctrină), 

Acceptare 2. 
Acţiune 8. 
Acţiune în reducțiune 1, 

2, 25, 26 

Acţiune personală 26. 
Apel 25, 
Apreciere suverană 26. 
Calcul 23, 24. 
Cavacitate 3 
Cauţiune 9. 
Cumpetenţă 26, 
Condiţiune 18, 
Cnnservare 21. 
Consiliu judiciar 22, 
Cuntract matrimonial 6, 
Corp cert şi determinat 

17, 

Cotitate disponibilă 1 urm. 
aruri manuale 7. 

Deschiderea  succesiunci 
D203 

Dispensă, a se vedeă cu- 
vântul: „Scutire. 

Domiciliu %6, 
Donaţiune 9—11,13,17,2u, 

2, 

  

Donaţiune deghizată 11 
14 bis, 

Donaţiunce indirectă 10, 
Dunaţiune intre soţi 14. 
Donaţiune râsplătitoare 8. 
Dotă 6, - 
Fidejusiune 9. 
Fraudă 11 bis. 
Garanţie 9. 
Incapacitate 3. 
Înterdicţie 22. .. 
Legate 3, 15, 16, 17, 19. 
Minor 3 
Modalitate 18, 
Moştenitori 1,2, 19,21 —03. 
Nulitate 11 bis. 
Pârt 26. 
Raport 1, 2,13. * 
Reducţiune 1 urm. 
Rentă viageră 12. 
Ienunţare 1, 19. * 
Reşedinţă 26. 
Rezervă 1 urm, 
Sancţiune 1. 
Sarcine 18, 19. 
Scutire de raport 1, 2, 13. 
Servicii & 

SI 

Donaţiune de bunuri pre- Suecesibil 4,2, 19, 21, %, 
23   zcnte 5, ra , 

Donaţiune de bunuri vii: | “Termen 18. . 
toare 5. Testament 3, 15, 16 17,19, 

Doctrină. 

|. Acjiunea în reducţiune care este 
sancţiunea directă a rezervei, stabilită de 
lege, poate îi exercitată contra unui dv- 
nătar străin de succesiune, contra unui 
succesibil donatar, care renunţă, la succe-, 
siune, sau contra. unui succesibil donatar 
dispeusat de raport. (Josserand, III, No. 
1720; Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea |, 
p. 602, text şi nota 3: Comp»: C. Hamangiu, 
], Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎI. 
No. 991), , 

2, Acţiunea în reducțiune nu poate fi 
exercitată contra unui succesibil donatar 
nedispensat de raport. care acceptă succe- 
siunea deoarece acesta este obligat să „ra- 
porteze donațiunca ce i sa făcut. (Alexan- 
dresco. ed. 2-a, 1V. partea I, p. 602, nota 3). 

8, Nu trebueşte confundată reducţiunea 
pentru cauza de incapacitate a dispună- 
torului, cum ar îi în cazul liberalităţilor 
făcute de un minor. cu reducţiunea do- 
națiunilor şi legatelor pentru „întrecerea 
cotităţii disponibile. (Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions_ entre vifs, No. 1165). _ 

4, loate donaţiunile de oricc: fel. ori 
care ar Îi natura şi forma Jor, sunt su-. 
puse reducțiunei când-aduc atingere re-. 
zervei, (Dalloz, Rep... Dispositions: entre 
vis, No. 1168; Laurent, XII. No. 171: Bau- 
dry et Colin. :Donations et testamenis. |. 
No. 836: Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 605, 612). 
„Ba Astfel sunt supuse reducţiunci. do- 

națiunile de bunuri prezente şi dona- 
țiunile de bunuri viitoare. (Dalloz, Rep. 

162, 175, 188 urm., 198 urm.: | 
I, 1 din 5 Ianuarie 1925, Pand. Rom. 4925, 11,75. 

Dispositions centre vils. No. 
dry. et Colin, Donations ct testaments [, 
No. 846, 872: Alexandresco. ed. da, IV, 
partea 1, p. 612; C.-llamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, II. No. 1003). 

6. Deasemenea. donaţiunile sub formă 
de dotă constituite de părinţi copiilor lor, 
(Demolombe, XIX, No. 518: Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. (172; Alexan-. 
dresco, cd. 2-a, IV, partea I, p. 613 urm.). 

7, |)eusemenea, darurile manuale. 
(Dalloz, Rep, Dispositions entre vifs, No, 
1165, 1601, 1613: Alexandresco, ed. 2-a. IV, 
partea_Î. p. 612. 615). . 

„ Deasemenea, donaţiunile răsplăti- 
toare, afară de cazul când sar dovedi serviciile prestate şi când donatarul ar 
avcă o acţiune în justiţie pentru plata 
acestor servicii. (Dalloz. Rep.. Dispositions 
entre vils, No. 116S, 1204), 

9. Deasemenea caujiunea dată pentru Waraniarea unei donațiuni deoarece ea constitue o liberalitate directă deşi ceven- tuală. (Laurent, XIL, No. 172; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, Î, No. S47; Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea |, p. 
12), 
10. Donaţiunile indirecte cari aduce atingere rezervei sunt reductibile în limi- 

tele cotilăţii disponibile. (Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 11698). 
1 (. Donaţiunile deghizate sau ascunse 

sub, forma unui contract cu titlu oncros. 
cari “aduc atingere rezervei nu sunt nule ci sunt reductibile în limitele cotităţii disponibile. _(Dalloz, Rep. - Dispositions entre "vifs, No. 1168; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, |, No. 852; A- Le sondresco, ed. 2-a. IV, partea [, p. 603, 
12). - , 
1! bis. Dacă insă actul deghizat care 

uscunde o donaţiune, este fraudulos iar 
nu numai simulat, donaţiunea deghizată 
va fi anulată iar nu redusă la cotitatea 
disponibilă.  (Dalloz, Rep. "Dispositions 
entre vifs. No. 1170). ” 

12. Potrivit dispozițiunilot art. 4970 e. civ. fr. (1641 e. civ. rom-), liberalităţile 

1168; Bau- 

“făcute sul forma unei renic viagere, sunt reductibile dacă întrec cotitatea disponi- bilă. (Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea |, p. 603). , , 
13. Donaţiunile, chiar scutite de ra- pori, sunt supuse reducțiunci când . în- trec cotitatea disponibilă, (Demolombe, AVI, No. 420; Demante cet Colmet de San- terre, IIL,_No. 188 bis. [; 1V. No. 5s bis; Laurent. XII, No. 171: Planiol. LL. No. 3102; 

AS xandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 
12). 

: 
14. 'Donaţiunile între soii sunt supuse reducțiunei. (Laurent. XIL. No. 173; A- lexandresco, ed. 2-a, IV. partea |. p. 612). 
5, Dispoziţiunile testamentare de orice fel, oricare ar fi forma şi natura lor vor 
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fi reduse la cotitatea disponibilă, când 
vor uduce atingere rezervei. (Dalloz. Nep.. 
Dispositions entre vifs, No. 1172; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. 1V, partea Î. p, 603). 

16. Tribunalele vor aprecia în mod 
suveran dacă din clauzele testamentului 
rezultă că dispozițiunile testamentare a- 
duc atingere rezervei şi deci este locul 
la reducerea lor în limitele cotităţii dis- 
ponibile. (Dalloz. Rep. "Dispositions entre 
vifs. No. 1166). 

17. Donaţiunile. şi legatele, chiar ale. 
unui corp cert şi determinat sunt supuse 
reducțiunei, când ele întrec cotitatea dis- 
ponibilă. (Demunte et Colmet de Santerre, 
IV, No. 64 bis, II; Laurent. XIL. No. 170; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea |. p. 
011). 

18. Delunctul nu poate supune rezerva 
moştenitorilor, unui termen, unci, condi- 
țiuni sau sarcine, sau unei modulităţi, ci 
trebueşte s'o lase intactă şi liberă. (De- 
molombe, ALX. No. 421, 429; Laurent, ALI. 
No. 149: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 618). 

19. Dciunciul care lasă moştenitorilor 
săi rezervatari, toată cotitatea disponbilă 
sau numai o parte din ea, poate să gre- 
veze rezerva de sarcine posibile şi licite, 
şi moştenitorii dacă nu vor să execute a- 
coste surcine pot să renunţe la cotitatea 
disponibilă: dacă însă o primesc trebuesc 
să exccute sarcinele. (Demolombe, XIX. 
No. 450, 457; Aubry ct Rau, ed. 4-a. VII, 
$ 070, p. 165; Laurent XI, No. 456: XII, 
No. 149; Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea 
IL. p. 619, 620). . 
2Q, Dispoziţiunile care aduc atingere 

rezervei vor Îi reduse la cotitatea dispo- 
nibilă, numai la deschiderea succesiunei 
dispunătorului, deoarece numai în acest 
moment se pot determină existența şi cu- 
prinsul rezervei. (Demolombe, NIĂ. No. 
196 urm.: Aubry et Rau, cd. ta. VII. S 
6S5, p. 184; Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vifs, No. 1174; Luurent, XII, No 142; Bau- 
dry et Colin, Donations cet testaments, |, 
No. 854; Alexandresco, ed. 2-a. LV. partea 
[, p. 605). 
Dj, Inainte de deschiderea suecesiunei, 

moştenitorii rezervatari nu au dreptul să 
ia măsuri de conservare. (Demante et 
Colmet de Santerre, 1V. No. 67 bis, IA: 
Laurent, NIL, No. 145: Huc. VI, No. 104; 
Baudry ct Colin. Donations et testaments. 
I. No. $56; Alexundresco. ed. 2-a. IV, par- 
tea IL. p. 606. 70: Contra: Demolombe. 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTIE Codul civil 

XIX, No. 200, 201: Troplong, Donations ct 
testaments. Il. No. 935: 1V. No. 2748). 

29, Moștenitorii rezervatari pot nu- 
mai “să .provoace punerea sub interdic: 
țiune a dispunătorului sau numirea unui 
consiliu judiciar. (Baudry et Colin, Do- 
natious ct testaments, Î, No. 855; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, LY, partea Î, p. 600). 
23, Rezerva se va calculă după nu- 

mărul şi calitatea moştenitorilor pe care 
donatorul i-a lăsat la decesul său. (A- 
lexundresco, ed, 2-a, LV, partea Î, p. 005). 
24, Rezerva şi cotitatea disponibilă se 

vor calculă după averea ce a lăsat dona- 
torul sau testatorul la decesul său. (Mour- 
lon. IL, No. 62t: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea I, p. 005). , 
25, Redueţiunea unei liberalităţi, 'care 

întrece cantitatea disponibilă, nu poate 
fi cerută pentru prima oară în apel. (A- 
Jexandresco, ed. 2-a, LY, partea I. p. 005. 
nota 3). ” 
26, Acţiunea în reducţiune este o ac- 

liune personală şi trebueşte introdusă la 
domiciliul sau reşedinţa pâritului. (Baudry 
ct' Colin, Donations et testaments, Î, No. 
1037: Planici, LII, No. 3111; Alexanaresco. 
ed. 2-a. 1Y, partea L. p. 605, text şi nota 5) 

D077, A sc vedcă art. 815 din codul civil 
cu :notele respective. 

Jurisprudenţă. 

(continuare dela 1924 până la 1927) 

Pe calea contestaţiei la executare 
L.] 

“nu se poate invocă de moştenitor simulu- 

ţia unui act de vânzare al autorului situ. 

si cere pe uceustă cale reducțiunea actului 

ca ascunzând o donaţiune ce atinge re- 

zerva, căci nu se poate impune unei părți; 

contra voinței sale, să se judece pe cale 

sumară, cu alte forme decât cele stabilite 

de lege acțiunilor în genere, privând-o 

de căile de atac de cari ar aveă drept 
să uzeze şi de multe ori de judecătorii ei 

firești. (C. Apel Craiova S. Il, 15. Mai 

1935, Bul. C. Apel 12/9235), 
9, Intro acțiune de predare de legat, 

legatarul universal, care are calitatea şi 
de moştenitor rezervatar. poate opune pe 

cale de excepliune dreptul de reducţiuue, 
dacă cererea legatarului particular a- 

tinge rezerva. (Lrib. Tecuci. 12 Noem- 

brie 1925. Curier Jud. 16/9206: Pand. Rom. 

1926. (Il. 139). , 

"Art. 848, — Reducţiunea liberalităţilor între vii nu va putea Îi 

cerută decât numai de erezii rezervatari, de erezii acestora, sau 

de cei cari înfăţişează drepturile lor!). (Civ. 713, 763, 781, 841 urm., 

974, 915, 1167; L. Timbr. 21 $ 1—b; Civ. Fr. 921). 

Tezt. fi. Art. 921. — Lua reduction des dispositions entre-vifs ne pourra 

  

1) Art. francez corespunzitor 921, continuă: „les donataires, les legataires. ni les crtanciers du de- 

(unt, ne pourront demander cette reduction, ni en proliter".: 
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Codul civil 

ctre demandce que par ceux au 
heritiers ou ayant-cause: 
ne pourront demander cette reduction, ni en 

CoxsTASTINESCU Ac. N 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE 

profit desquels la loi fait la Teserve, 
les donataires, les legataires, ni les ertaneiers du defunt, 

Art, 848 

par leurs 

profiter. 
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4. Persoanele cari au dreptul să ceară 
reducțiunea liberalităţilor care întrec co- 
titatea disponibilă sunt determinate de 
art. 921 e. civ. fr. (3418 e. cir. rom.) în 
mod limitativ. (Josserand. III, No. 1724: 
Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea [. p. 
603, 606;. C. Hamangiu. [. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No..992, 995). 

2. Moştenitorii rezervatari au dreptul 
să ceară reducerea liberalităţilor cari a- 
ting rezerva” lor: acest drept îl deţin dela lege şi îl exercită în numele lor pro- 
priu. iar nu în numele defunctului: care nu_avcă dreptul să ceară reducerea libera- 
lităţilor_ făcute de el. oricât de excesive ar fi. (Demolombe. XIX. No. 208; Mourlon. 
II, No. 622: Dalloz, Hp. Dispositions entre _viis, No. 1188: Laurent, UI, No -157, 158: Iluc, VI, No, 163; Baudry et Co. lin, Donations et testaments, I. No. 860; Planiol, III, No, 3104; Josserand, III, No. 1721, 1722: Alexandresco, ed. 2-a. IV. par- tea 1, p. 604, 606, 607, 605, 610, 615;.C. 

„ Hamangiu, IL. Rosetti-Bălănescu si “AL Băicoianu. III. No. 992), 
8. Donatarii și legatarii defunctului nu | 
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au dreptul să exercite acţiunea în redue- 
tiune. deoarece această acțiune este pre- 

    serisă de lege contra lor, (Demolombe, 
MIA. No. 212; Dalloz, Rep., MDispositions 
entre vifs, No, 1182: Suppl., Dispositious entre vifs. No, 311: Laurent, XII. No. far 
Planiol, HI, No. 3105: Josscrand. III. No. 
121: Alexandreseo, ed. 2-a, IV, partea 
|. p. 609: C. Ilamangiu, |. Rosciti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu. II, No. 995), 

4. leprezentanţii donatorului nu au 
dreptul de reducețiune. (Dalloz Rep... Dis- 
positions entre vils, No. 1182: Suppl.. Dis- , 
positions entre vifs, No, 311). " 

5, Astfel creditorii defunctului nu pot. 
ca exercitând drepturile acestuia, să ceară 
reducțiunea liberalităţilor, între “ii «le- 
oarece acest drept nu aparțineă nici de- 
[unciului.  (Demolombe, N N, No. 249; Dalloz_ Rep. Dispositions entre vifs, No. 1152: Suppl.. Dispositions entre vifs. No. 
510: Laurent. NIL No, 140; Josserand. [II, 
No, 1722: Alexundresco. ed. 2-a, IV, partea 
I. p. 609: C. Iamangiui 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, IL No. 993), 

6. Creditorii defunctului nu pot să pro- 
fite. în această calitate, de reducțiunea 
donaţiunilor făcute după cererea moşte- 
nitorilor rezervatari. (Dalloz. Rep., Dis- 
positions entre vifs, No. 1185: Josserand. 
IMI. No. 1722). 

- Ze Creditorul ipotecar al donatorului 
anterior donaţiunei. va aveă dreptul să-şi 
exercite dreptul său de ipotecă 
imobilului dăruit. (Dalloz. Rep., Dispo- 
sitions_entre vifs, No. 1182). | 

„ Dacă moștenitorul rezervaltar a ac- 
ceptat succesiunea pur şi simplu. credi- 
torii succeesiunei vor avea dreptul a be- 
ncficiă de reducţiunea făcută în urma 
cererci moștenitorului rezervatar: deoa- 
rece prin acceptarea pur şi simplu a suc- 
cesiunei. creditorii suceesiunei au deve- 
nit creditorii personali ai: moştenitorului 
rezervatar. (Durantan, VII, No. 269. 276: 
"HI, No. 324, 333: 'Demolombe, XIX, No. 

220: Troplong, Donations et testamente. II, No, 915: Demante et Colmet de San- terre, IV, No.'59 bis, II; Mourlon, II. No. 625 urm.: Aubry ct Rau, cd. s-a, VII. $ 6$5, :p. 219; Dalloz. Rep. Suppl.. Dispo- sitions entre vifs, No. 510; Laurent, XII. No. 140; Baudrv ct Colin. Donations cet testaments, -I, No. S74: Planiol, III, No. 5105; Josserand. III, No, 1722;  Alexan- dresco, ed. 2-a, IV, partea I. p. 610; C. amangiu, [. Rosetti-Bălănescu îşi. „A. Băicoianu, III, No. 993). 
9, Dacă însă moştenitorul rezervatar a 

acceptat succesiunea sub beneficiu de 

asupra



Art. 848 

inventar. creditorii suecesiunei nu vur 
aveă dreptul să beneficieze de __re- 
ducțiune. (Aubry et Rau, ed. da, VIL $ 
655, p. 219: Dalloz. Reâp.. Supol., Dispoși- 
tions entre vils, No. 310; Josserand, III, 
No. 1722: 

tea I, p. 610; C. Iamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, IL. No. 995). 

10, Deasemenea dacă patrimoniul de- 
functului a fost separat de patrimoniul 
moştenitorilor rezervatari, creditorii de- 
functului nu vor avcă dreptul să ceară 
reducțiunea liberalităţilor sale. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 610).. 

11. Creditorii donatorului. încetat din 
vieaţă, vor. avcă la dispoziţiunea lor uc- 
iiunile revocatorii ale donaţiunilor pe 
care le aveă însăşi defunciul, acţiunea re- 
vocatorie a donaţiunilor făcute în frauda 
drepturilor lor precum şi acţiunile în anu: 
larea  donaţiunilor pentru incapacitatea 
uneia dintre părți sau pentru ncobserva- 
rea formalităţilor cerute de lege. T.xer- 
citarea acestor acţiuni nu vor profită de- 
cât ereditorilor care le-au introdus. (Dal: 
loz, Râp., Dispositions entre viis, No. 1144. 
1156). 

19. Dispoziţiunile art. 921 ce, civ.: Îr. 
(843 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea 
totdeauna la legate; astfel creditorii de- 

functului pot cere reducţiunea legatelor 

deoarece legatarii nu au dreptul să ceară 

plata lor înainte de plata datoriilor suc- 

cesiunei. Această reducţiune nu se face 

pentru atingerea rezervei, ci pentru atin- 

gerea drepturilor creditorilor defunctului. 

(Dalloz, Reâp.. Dispositions entre viîs, No. 

1182, 1183; Baudry et Colin, Donations ct 

testaments, I. No. 876; Alexandresco, cd. 

d-a, IV. partea |, p. 610). 
12, Reducţiunea  liberalităţilor între 

vii pentru întrecerea cotităţii disponibile 

nu poate fi cerută decât de moştenitorii 

rezervatari, cari singuri profită de reduc: 
liunea făcută. (Dalloz. l6p., Suppl.. Dis- 

positions entre vifs. No. 308:. Josserand, 
“IL. No, 1721. 1722; Alexandresco, ed. 2-a. 

IV. partea [Î. p. 606). , , 

(4, In afară de excepțiunca prevăzută 

mai sus pentru creditorii succesiunci, re- 

ducțiunea legatelor nu poate îi cerută 

decât de moştenitorii rezervatari, deoarece 
regula dela reducţiunea donaţiunilor, se 

aplică şi legatelor cari întrec cotitatea 

- disponibilă. (Demolombe, XIX. No. 21: 

Dalloz. Rep., Dispositions entre vifs, No. 

1175; Baudry et Colin. Donations et tes- 
taments. I, No. 859). 

15, Rceducţiunea liberalităţilor cari în- 

trec cotitatea disponibilă poate Îi cerută 

de copiii adoptivi. (Dalloz. Rep. Disposi- 
tions entre vifs. No. 1187: Alexandresco. 
ed. 2-a, IV. partea I, p. 606, nota 5). 

(6, Actiunca în reducţiune poate fi 

exercitată de fiecare moştenitor rezerva- 

tar pentru parica lui, deoarece e 0 ac: 

țiune divizibilă şi renunţarea unuia dintre 

ci nu poate împiedecă pe ceilalți moște- 

nitori ca sto exercite. (Demolombe, XIX. 

No 243; Laurent. XII. No. 150: Baudry et 
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Alexandresco, ed. 2-a. IV. par-. 
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Colin, Dunations et iestaments. Î, No. 863, 
1054: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. 
p. 607; Comp.: C. Ilamangiu, [. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. No. 992). 

17. Moștenitorii rezervatari care ati 
fost puşi în posesiunea provizorie a ave- 
rei unui absent, nu vor puică' introduce 
acțiunea în reducţiune a donaţiunilor, cari 
aduc atingere rezervei, dacă nu dovedesc 
decesul autorului. lor absent, deoarece a- 
ccastă acţiune nu poate îi introdusă decât 
după încetarea din viață a donatorului. 
(Demolombe, II. No. 140; Aubry ct Rau. 
ed. 5-a, Î. $ 153, p. 952: Iluc, Î, No. 438; 
Planiol. III. No. 2478; Alexandresco. ed. 
2-a, |, p. 505; IV, partea Î. p. 611; Contra: 
Demunte et Colmet de Santerre, I, Noe. 
152 bis. 1V) , 

18, In ceeace priveşte legatele făcute 
de absent, nu poate aveă loc nici o dis- 
cuțiune. deoarece legatarii nu au dreptul 
să ceară predarea legatelor: decât în liuni- 
tele cotităţii disponibile. (Aubry et Rau, 
ed. 5-a, I, $ 153, nota 26, p. 93: Huc. [, 
No. 438: Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea 
[. p. 611). . 

19. Pentru ca Zineva să poată cere re- 
ducţiunea liberalităților cari întrec coti- 
tatea disponibilă, trebueşte ca el să fie 
moştenitor rezervatar pur şi simplu sau 
sub_ beneficiu de inventar. (Demolombe. 
XIX, No. 207: Mourlon, II, No. 622; De- 
mante et Colmet de Santerre, LV, No. 59 
bis. II; Dalloz, Rep.. Dispositions entre 
vifs, No. 1190: Laurent, XII,.No. 158; Huc, 
VI. No. 163; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, I, No. 800: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 606, 607, 630). 

20, Moşicnitorul rezervatar care a re- 
nunțat la succesiune, nu poate cerc re- 
ducțiunca liberalităţilor cari întrec coti- 
tatea, disponibilă. (Dalloz, Rep.. Disposi- 
tions centre vifs. No. 1159; Alexandresco. 
ed. 2-a, IV, partea 1. p. 606, 607. 6530). 

24, Moştenitorul rezervatar care a re- 
nunțat la succesiune. poate să revie asu- 
pra renunțării sale dacă dovedeşte că a 
existat din_ partea su o eroare de drept sau 
de fapt. (Laurent. XII, No. 161; XV. No.. 
505 urm.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea I, p. 606, nota 1). 
25, Moştenitorul rezervatar, care a ac- 

ceptat succesiunea sub beneficiu de inven- 
tar şi apoi a abandonat bunurile succeso- 
rale creditorilor conform dispoziţiunilor 
art. S02 c. civ. fr. (715 c. civ. rom.), are 
dreptul să ceară reducțiunea liberalităţi- 
lor cari întrec cotitatea disponibilă; bu- 
nurile cari revin prin efectul reducţiunei 
nu sunt supuse acțiunei creditorilor suc- 
cesiunei. (Dalloz. Râp., Dispositions entre 
vifs. No. 1280). 
23, Moşienitorul rezervatar nu este 

legat de actele defunctului cari aduc a- - 
iingere rezervei sale. deoarece acţiunea 
în reducțiune îi aparține în virtutea legci. 
dela care- ţine acest drept personal iar 
nu dela defunct.: (Demolombe, XIX. No. 
208: Dalloz Râp.. Dispositions entre vifs. 

_No.: 11S8: Baudry ct Colin. Donations et . 
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"tăi. (Demolombe, XIX, No, 244; T 

    

testaments. [, No, s0v: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 608). 
24, Reprezentanţii moşteniturului re- zervatar, cum sunţ: moştenitorii, cesio- narii, donatarii, legatarii şi creditorii săi, ! au dreptul să exercite acțiunea în reduc- țiunca donaţiunilor şi legatelor cari întrec 

cotitatea disponibilă. (Demolosila, NIN, No, 209, 210: Dalloz, Rep. Dispositions entre vils, No. 1150: Suppl., Dispositione entre vifs, No. 309; Laurent, XII, No. 139; Baudry et Colin. Donations ct testamnents, I. No. 864 urm.. S74: Planiol, III, No. 5104: 
Josserand, III, No. 1721; Alexandresco, cd. 2-a, IV. partea [. p. 608, 609; C Haman- 

iu, |. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, ÎL. No. 992, 993), 
25, În cuzul când moștenitorul rezer- vatar renunță la succesiunea donatorului, creditorii săi, dovedind frauda debitoru- 

ui lor. vor avcă dreptul ca în virtutea 
dispoziţiunilor art. 78$ ce. civ. În. (6099 ce. 
civ. rom.) să accepte succesiunea în locul 
său şi să exercite acţiunea în reducţiunea liberalităţilor cari întrec cotitatea dispo- 
nibilă, deoarece moștenitorul  rezervatar nu poale să priveze pe creditorii să de dreptul lor de a exercită acţiunea reduc- țiunci. (Demolombe, XIX, No. 210; 'Tro- plong, Donations et testaments, II. No. 930; dubry ct Rau. ed. 4-a, VII, $ 655, p. 209: Dalloz. lep., Dispositions entre vi s, No. 1151: Laurent, XI, No. 139; Suppl., Dis- 
positions centre vifs, No. 309; Alexau- 
dresco, cd. 2-a, IV, parica I, p. 609).. 
26, lu acest caz donatarii au dreptul să ceară ca creditorii să discute mai în- tâi pe moștenitorul rezervatar în bunurile sale, şi apoi să ţie socoteală de raportul şi imputaţiile pe care moştenitorul rezer- vatar le datorește masei succesorale, (Dal- loz. Rep.. Dispositions entre vils, No. 1134), 27. Pentru ca moştenitorul rezervutar 

să poată cere reducjiunea donatiunilor şi legatelor, trebueşte să dovedească că re-! zerva sa este atinsă prin aceste liberali- 
Troplone, Donations et testaments, II, No. 907; Dal. 

loz, Rep. Dispositions entre vils, No. 117: 
Suppl., Dispositions entire . vils, No. :30s: Laurent, XII, No. 144; Josserand, III, No. 
1724: Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea |. 
p. 616; C. Hamansiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, II. No. 992). A „28, Dovada, că liberalităţile întrec co- titatea disponibilă. va trebui să fie făcută! totdeauna de moştenitorul, rezervatar care cere reducțiunea. (Dalloz, Rep. Dispo- 
sitions entre viis, No. 1177: Josserand, IN. 
No. 1724; Alexandresco, ed. 2-a, IV. par- tea LI, p. 616). - 
29, Moştenitorul rezervatar care cere reducțiunea, poate face. dovada .su prin orice: mijloc de prdbă, chiar martori sau prezumpţiuni, deoarece există o fraudă la leze din partea defunctului. (Demolombe, XIĂ, No, 233, 356; Dalloz,- Rep... $ ispositions entre vifs. No. 306: Laurent. XII, No. 300, 331; Baudry et Colin, 'Dona: tions et testaments, |, No. 858, St; A- 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE 

uppl., . 

Art. 848 

lexandresco, ed. 2-a, IV, partea LI, p. 607, 015, 616, 617 text şi nota 1; Comp.: Josse- rand, III, No. 1724), 
20. Pârâtul va » pute combate dovada [icută de reclamantul moştenitor rezerva. tar, stabilind. de exemplu, că acesta a primit dela defunct anumite obiecte cari tebuesc să fie imputate asupra rezervei, (Demolombe, XIX, No. 240: Alexandresco. ed. 2-a. IV, partea |, p. 617). 
81. Moştenitorul Tezervatar care a in- trat „în. posesiunea bunurilor succesorale. inainte de a fi făcut inventar, nu este. decăzut din dreptul de a cere reducţiunea liberalităţilor cari întrec cotitatea dispo- nibilă._ (Dalloz, Rep... Dispositions entre vifs, No. 1190; Baudry et Colin. Donations ct testaments, [, No. 861; Josserand, INT, No. 1724: Alexandresco, cd. 2-a,. IV. par- tea |, p. 016). , 32, După o părere, moştenitorul re- . zervatur este un terț şi poate invocă dis- poziliunile art. 1308 ce, civ. Îr. (1182 ce civ. rom.), atunci când lucrând în vie- tuica dreptului său de rezervă succeso- rală, atacă un act sub semnătură privată subscris de autorul său, sub motivul că actul ar conține stipularea unor avantaje care întrec colitatea disponibilă. atineâu- du-i rezerva sa, (Aubry et Rau. VIII, $ 756, nota 103; Baudry_ et Barde, Obliga- 

tions. IV, No, 25354; Matei Cantacuzino, No. 546; M. A, Dumitrescu. Codul de Comerciu comentat, [, No. 1014). 
33. După âltă părere, chiar in cazul când moștenitorul rezervatar atacă actele autorului său şi cari sunt de natură u micşoră sau a nimici rezerva sa, deci. îşi exercită un drept personal şi este un terţ, din acest punct de vedere. el nu este un tert în sensul dispozițiunilop art. 1528 ce. civ. În. (1182 e. civ. rom.). ci în acest cuz el este un reprezentant al auturului său şi actele făcute de acesta fac credinţa, în privința datei lor. ca şi în contra oricărui alt moştenitor. Numai în cazul când ac- tul făcut şi cu data pe care o poartă el.: ar: atinge rezerva sa. cl are dreptul a cere reduețiunea lui. (Dalloz, Rep. Obligatious 

No. 3931: Laurent, XII, No. 298). : 34, Delunciul poate dispune de toate “imobilele sale şi să lase rezervatarilor nu- mai lucruri mobile, dacă valoarea acestor din urmă lucruri complecicazii rezervă. (Demolombe, XIX, No. 47 bis; Laurent „ALL. No. 147, -148; Alexandresco, ed.:.2-a, IV, partea |, p. 617, 618). î 
885, Moştenitorul rezervatar poate re-. nunță în mod valabil la acțiunea în re- ductiune,_ chiar dacă -a „acceptat succe- stunca. (Demolombe, XIX, No. 926: Aubrv . et Rau, ed. 4-a. VII. S 65 quater, p. 220; Dalloz. Râp., Dispositions . entre viÎs, No. 1192; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 515: Planiol, III, No. 5152; Josserand, Ul, No. . 1722; Alexandresco, ed. 2-a. IV, par- tea |, p. 605, 609, 631), " -86. lenunjarea moștenitorului  rezer- „vatar la acţiunea în reducțiune. poate a- veă. loc numai după deschiderea succe- 
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Art. 849 

siunei. căci altfel renunțarea lui consti- 

tue un pact succesoral oprit de lege. (De- 

molombe. NIN. No. 223; 'Dalloz, Rep. Dis- 

positions entre vils, No. 1192, 1197: Suppl.. 

Dispositions entre vils. No. 315: luurent. 

XII. No. 102: Alexundresco, ed. 2-a. Il: 

partea. Î. p. 605, 009). . 

37, Renunţarea moştenitorului  rezer- 

vatar la acţiunea în reducţiune, poate a- 

veă loc şi tacit, însă ca trebuceste să re- 

zulte din fapte neechivoce. (Demolombr, 

NIN. No. 225: Aubry et Rau. ed. da. VI, 

$ 055 quater, nota 2, p. 229; Dalloz. Rep. 

Dispositions entre vis, No. 1193: Supplu 

Dispositions entre vis, No. 515; Laurent, 

-NIL, No. 163; Josserand, ÎLE, No. 1722; A- 

lexandresco, "ed. 2-a. IV, partea |. p.' 609, 

031, text şi nota 2). 
38, Astlei constitue o renuniare ta- 

cită la acţiunea în reducțiune, faptul mos- 

tenitorului rezervatar de u primi să se facă 

împărţela succesiunci fără -a cere reduc- 

iunea şi acest moştenitor nu poate_pro- 

_fită de cererea de reducțiune făcută de 

alt comoştenitor, (Dalloz. Rep. Disposi- 

tions entre vils, No. 1200). 

39, Deasemenea constitue o renunțare 

- tacită la acţiunea în reducțiune, afară de 

dovada contrară, rezultând din împreju- 

rările particulare ale cazului, faptul moş- 

tenitorului rezervatar de a execută o do- 

naţiune făcută de defunct sau de a liberă 

un leat; (Dalloz, Râp. Suppl, Dispo- 

sitions entre vis. No. 314, Laurent. XII. 

No. 164. 165: Alexandresco, ed. Za. IV, 

partea I. p. 631. nota 2: Comp. Contra: 

Demolombe, XLĂ, No. 251). 
40. Moştenitorul 

poate cere reducţiunca legatelor pe care 

le-a plătit. deoarece se consideră că a 

renunțat în mod tacit la acţiunea în re- 

dueţiune, poate cere reducțiunca celor- 

lalte liberalităţi. deoarece efectele renun- 

țării trebuese limitate la legatele sau do- 

Art. 849. — Partea disponibilă se calculă cu chipul următor; | 

bunurile ce a lăsat donatorele sau testatorele în momen- 

se adaugă prin calcul şi bunurile de cari a dispus 
pe lângă 
tul morței sale, 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE 

rezervatar care nu. 

Codul civil 

națiunea a căror executare a fost făcută. 

(Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions entre 

vifs, No, 314; Laurent, XII, No, 165). 

44. Renunțarea tacită sau expresă u 

mostenitorulur rezervatar la acţiunea în 

reducțiune, nu este valabilă dacă a fost 

făcută din eroare. (Dalloz. Rep. Disposi- 

tions entre vifs, No. 1195, 119; Laurent, 

NU, No. 164, 163; Alexundresco, cd. 2-a. 

IV, partea L. p. 631, nota 2). 
49, Creditorii moștenitorului rezerva- 

iar vor puteă cere anularea renunţării. 

ducă a fost făcută în frauda drepturilor 

lor. (Josserand, III, No. 1722). 
43, Acliunea în reducțiune. se stinge 

prin prescripția de treizeci ani. (Duran- 

ton, VIU, No. 375: Demolombe. NA, No. 

233 urm; Aubry ct Rau, ed, 4-a VII. $ 

655 quater. p. 251: Laurent, XII, No. 107; 
Planiol. (II, No. 3152; Josserand, II, No. 

1725; Alexandrescu, ed. 2-a. IV. partea 

1, p. 05). 
44, Prescripţia acțiunei în reducţiune. 

începe a curge din ziua deschiderii sut- 

cesiunei. (Duranton, VIII, No. 378; 'Demo- 

lombe, XLX, No. 240: Troplong. Donations 

ct testamenis, Il No. 942; Aubry et Rau. 
ed. 4-a, VII, $ 655 quater, p. 251: Laurent, 
XII, No. 109: Planiol, II. No, 3152: Josse- 

rand," INI, No. 1733; Alexandreseo, ed. 2-a. 

1V, partea L. p. 652). 
45, Preseripția este supusă cauzelor 

de întrerupere şi suspendare, prevăzute 

de dreptul comun. (Demolombe. NIN, Ao. 

553: Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea |. 

p. 632). 
48. Donatarii şi legatarii nu pot v- 

pune moştenitorilor rezervatari, uzucariiu- 

nea de lU sau 20 ani. neavând just titlu. 

deoarece au dobândit lucrul. dela adevă- 

ratul proprietar. (Laurent. NIL, No. 167: 

Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea |. p. 035). 

47 A se.vedeă art. St din codul civil. 

cu notele respective. 

prin donaţiuni între vii, după 'starea lor din momentul donaţiunei 

şi după valoarea -ce au avut în momentul morţei datorelui. 

această masă de bunuri, scăzân 

Din 

du-se datoriile, pe ceea ce va 

rămâneă se calculă partea disponibilă după - numărul și calitatea 

erezilor. (Civ. 751, 755, 763, 766, urm., 

Civ. Fr. 922). 

112, 841, 842, 848, 850; 

Tezt. fr. Art. 922. —.La reduetion se determine en formant une masse de tous 

les biens existants au dcets du 'donateur ou testateur. On » reunit fictivement 

ecux dont il a &t& dispos& par donations entre-vifs, Maprts leur ctat ă Vepoque 

des donations et leur valeur au temps du decis du donateur. On calcule sur tous 

ces biens, aprts en avoir. deduit les, dettes. quelle est, eu âgard ă la qualite des 

Icritiers qw'il laisse, la quotite dont il a pu disposer.  
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Codul civil 

ALEX ANDRESCO. Observaţie sub C CuxsTANTINESCU Jac, N, Despre festamente, Lăzânescu Em, Ar. Des droits du conjoint 
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Bibliografie (continuare). 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină), 
Acceptare 8), lv, 
Alimente â3, 55, 
An de doliu 9%, 
„Animale 26. 
Antinomie 1tu, 
Apreciere suverană 6,33, 
Arme 27, 24, 
Asigurare 19, 2), 07. 
Bani 45, i. 
lteneficiu 19, 90, 
Bijuterii 3, 
Bineraceri 52, 
Roală 36, 
lunuri existente 1—p, ti. 
hunuri litigivass 3, 
iBunuri viituare 13 bis, 
Calcul 1 urm. 
Capital Si, 55, ui 
t'avouri 29,. 
Cesiune 3, 23. 
Cheltucli 53, 55, W, 
Cheltueli de înmormânta- 
re, 

"Cimitir 2, 
Comerţ 2. 
t'ondiţiune 94, 97, 
Cunfuzune 5. 
Cunsumare 48, 83, 45, 
VContestație y2, 
Convenţiune 41, 97, 1u7. 
Cotitate disponibilă 1, 16, 

36, 35, 55, 61, 69, 71, Zi, 
748, bu, 92, 98, 101, ti. 

Ureanţe 51, 0%, up, 
Creanţe indivizivile 12, 
Crcaaţe întoelnice 7, 
Ureanţe nesigure 9, 
Creanţe solitare 14. 
Creditori tu, 9%), 
Creşteri de valoare 3), bo, 

nf. 
Culpă 102, « 
Danariate 13, 
Daruri manuale 59, 
Dată 9. 
Datorii 1, 8-9, 101, 10%, 

109. 
Debitor 10. , 
Deces 2, 11, 14,20, 26, so. E, 5, 9, 39, 42, 67, 65,     

  

70, 7: 
Decorații 27, 
Degradări 75, 60, 
Deschiderea  succesiunei 
1 32, 5, I6—59, 48, 4, 
76, 39, 65, ti, 109. 

Dispensă «de raport 1, 3], 
4, 03, 110, 

Dividend 9, 
Divorţ 63, 
Dobânzi 36, 
Doliu %9, 
Donaţiune 1,2, 7, 16,40— 

32, 55—62, 04—649, 7U— 
87, 9u, 1tu, 

Donaţiuni de bnnuri vii. toare î3 bis, 
Donaţiuni deghizate 56, RD, î2 
Donaţiuni directe 56, Donaţiuni indirecte 56, 5, 

ia 

Donaţiuni mutuale 59, Donaţiuni recmuneratorii 
Dută 61,62. 
Dovadă 72, 
Eahtor 17, 
Educaţie 53, 55, 
Efecte de bursă 34, 92, 

- 78,0, Cop i 

  

  

Evaluare, a se vedcă cu- 
vântul: „Preţuire“, 

Expropriere i, 
Farmacie 24 
Femee vâduvă 60, 9, 
Ficțiune 42, 50, 56, 59,0), 

6, 6. 
Fisc 74 
Fond de comer 22 
Forţă majoră 44, 4, 76, 

tu, 3%, 
Fructe 35, %, 17, 49, 
Garanţie 92, 
Îmbunătăţiri 75. 
Imobile 4,3343, 50,75—t, 
Impozite 105, 16, 
Incetare din viaţă, a sc ve 

ueă cuvântul: „Decese, 
Indivizitulitate 12,94, 
Imormântare V), 
nsigae 27, %, 

Insolvabilitate 6, 10, 45,62, 
UZ, 

Inventar 10, 
Învențiuni industriale 15, 

Li 

Imârziere 6, 
Intenţiune 6. 
Întreţinere 53, 55. 
Legate 2, 10, 13, 13, 17,4, 

04. 1%), 2,93, tu, 
Licitaţie 35, 79, 
Manuscrise 16, 17, 
Marturi 72, 
Masa succesorală 1 urm, 
Medalia 27, 24, 
Moarte, a se vejcă cuvân. 

tul: „Deces“, 
Mobile 3,45, 5, 01—5, 

11v, 
Mobile corporale 4, 50,2, 
Mobile incorporale 4, 50, 

2, 
Moştenitori, a se vedcă 

cuvântul: „Succesibili“, 
"Neglijenţă bu, îu2. 
UObligaţie naturală &, 53,96. 
Partaj 100, , 
Partaj de ascendent,14,64, 

5 
Perdere 43, 44, 45, 
Persoane morale (4. 
Pomenire 103, | . 
Portrete 27, 28, 
Preţuire 7, 32—41, 7305, 

110. 
Prezenturi obicinuite 54, 
Prezumpţiuni 72, 
Probă 72, : 
Precedare î, 40, 41, 
Prucese 102. - 
Profit 88%, 
Proprietate literară 

tistică 15, 16, 17.: 
Publicare 15, 16, 47, 
Raport 1, 46,53, 59, îi, 72, 

110. 
Recolte 35, - 
Recitificare 1, 
Reducţiune 1 urm. 
Heintoarcere convenționa- 

iă,. 

şi ar 

Relntoarcere legală 30, 
Remitere de datorie 59, 4). 
Rente 34, 4, 
Rentă viageră 20), 24, S7, 

74, 98 . 
Renunţare S0, 71, 11, 
ezervă î, 55, 401, 103, to, 

Sarcine 47, 3, 

— 123 

. Apel Poitiers 11 Mai 1920, p 
p. 159 urm.; Despre 
survivant, p. 39 ur 

"CXistă un proces ung 
(Demol 

Scăderea datoriilur, a se 
vedea cuvântul: „Dato- 
mu“, 

Scutire de raport 1,53,4), 
63, 110, 

Servitori 107, 
Sigilii to, 
Societate 18. 
Solidaritate 11, 94, 
Spade 2%, Ă 

Statui %, 
Succesibili 1, 7, 16, 18, 37, 
4—72, 6, 90, 92, 94, 95, 98, Hz, 100, 110, 

TE Art. 849 

and. Rom. 1926, [Il, 29; succesiuni. p. 160, 169, 1492, urm; m... 99 urm, 
. 

* Terţe persoane 1,21, 4, 
72, 75, 110, 

Testament, a se Vedea cu- 
vântul: „Lepates, 

Urmărire silită 79, 
Uzufruct 2, 24, 57, 7.45, Văduvă săracă 69, 
Valoare reală 25, 4. 
enituri, a se vede cu- 
vântul: „Fructes şi 3, 
2, 5, 5, 

Vindere-cumpărare La Îi 78, 
Vindere prin licitaţie 3, 

79, 

Doctrină. 

Î. Pentru stabilirea rezervei şi a cuti= tății_disponibile se 
următor: Se calcule 
defunctului 

procedează în modul 
ază întreaga avere a | compusă din există în [iinţă la moarte adaugă: uverea dăruită 

Soane cari uu vin la sue 

averea care 
a sa, la care se 
la diferite per- 
cesiune, precuta şi acea dăruită la suceesibili cu sau fără dispensă de raport; după ce Se Scud datoriile rezerva fiecărui comoşte 

o fixează 

din această masă; 
P se calculează 

nitor, după cum , i ă _leea, iar restul este  cotitatea disponibilă. (Alexandresco, ed. 2-a, LU, partea II, p. 517 urm. IV, partea 1, p. 547 urm; N, corgcan, Studii Juridice, IL, p. 139, 160). ..: 
2. Masa succesorală 

întâi. din toate bunurile existente la incetare 
rului, sau testatorului. (Dalloz, lep., D positions entre vi[s, No, 1065, 1052, L0s6: Suppl., vis, No. 286; Josserand, IL, No. lexandresco, cd, 2-a, IV C. Iamangiu, ” 
Băicoianu, Il. 

« Bunurile 

sc va formă mui 
de orice natură 

a din viaţă a donato- 
is 

1062, 10653, 1004, 
Dispositions enire 

1694: A- 
, partea |. p. 547: |. Rosetti-Bălănescu şi Al No. 970, , 

litigioase trebuese cuprinse 
971). 

în masa succesorală, afară de cazul când 
drepturilor, 
2S7; Dalloz, | 
No. 1065; Comp.: 
IV. purtea |, 

4. Bunurile 
mobile corporale 
juterii, cte, 

t6p.; 

ajat pentru existenţa 
ombe, XIX, 

'Dispositions entre vis, 
AMlexandresco; ed. 2-a, b. 550, nota), : de orice natură, imobile, şi incorporale, 

trebuesc să intre în 

No. 256, 

bani, bi- 
compu- nerea masei succesorale. (Dalloz, Rep. ispositions entre vifs, No. 1065; Suppl, Dispositions entre vifs, No. 286; Alexan- ” dresco, ed. 2-a, 1V, 

Hamangiu, 1, Rosetti- 
coianu, LI, No. 972). 

partea Î,.p. 547: C 
Bălănescu şi Al Băi- , 

C. 

5, Yor intră în compunerea masei suc- cesorale toate creanțele, chiar acele pe care le aveă defunctul: contra unuia dintre moştenitori şi de.care acesta sa liberut prîn confuziune, (Demolombe, XIX, No. 266; Mourlon, II, No. 631; Demante ct. 
.



Art, 849 DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE Codul civil 

Colmet de Santerre, V,_No. 232 bis, IV; 18. Bunurile lăsate prin testament fac 

Aubry ct Rau. ed. t-a, VIL 5 684 p. 1$7; parte din activul succesorul, în momentul 

Laurent. XII, No. 60; Huc, VI, No. 167; decesului testătorului, deoarece cele nu au 

Dalloz. Rep.. Dispositions entre vifs. No. ieşit încă din patrimoniul său la deschi- 

1068; Baudry et Colin, Donations et tes- -derea succesiunci. (Demolombe, XIX, No. 

taments, I, No. S8+; Planiol, III, No. 3055; 250; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 654. p. 

Atexandresco, ed. 2-a, LV, partea Ip. î85; Laurent. XIL, No. 58: Huc, VI, No. 

549, 550; C. lamangiu, |. tosetti-Băli- 167; Baudry.et Colin. Donutions et testa- 

nescu şi Al. Băicoianu, III. No. 972, 973).  ments, [.. No. 8585: Planiul, Il, No. 5055; 

G. Vor fi excluse dela formarea masti Josserand, II, „No. 1694; Alexandresco, 

succesorale ercanţele care nu pot fi înca- îd. B-a. IV, partea Lp. 547, nota 3: C. 

sate. (Dalloz. N6p., Suppl., Dispositions Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băi- 

entre vifs, No. 257: Baudry et Colin. Do-  coianu. II, No. 972). 

nations et testaments, Î, No. 8$5; Josst- 43 bis. Deasemenea fac parte din 

rand. III, No. 1694; Alexandresco, ed. 2-a. activul  suceesoral, bunurile cuprinse 

IV. partea |, p. 398; C. Hamangiu. |. Ro-  într'o donațiune de bunuri viitoare. (A- 

setti-Bălănescu şi AL. Băicoianu. iN. No.  lexandresco. ed. 2-a, IV, partea [, p. 5%. 

973). 
nota 3). 

7. Creanţele îndoclnice vor puteă Îi (4, Deasemenea şi bunurile” cuprinse 

vândute sau evaluate în total, printrun întrun partaj de ascendent făcut prin 

acord amiabil între moștenitorul rezervu- testament, deoarece acest partaj îşi va 

tar şi donatari, pentru a se evită incon- produce efectele după decesul ascenden- 

venicntele unei socoteli suplimentare, la tului, (Laurent, XIL, No. 53; Alexandresco, 

cure ar da naştere realizarea sau pier- cd, 2-a. IV, partea |. p. 547 nota 3). 

derea definitivă a acestor creanţe cuprinse 15, Proprietăţile literare artistice şi 

în mod provizoriu în masă. (Demolombe, ştiinţifice. când este vorba de lucrări pu- 

XIX. No. 280 urm; Aubry et Rau, cd. t-a. blicate şi invenţiunile industriale exploa- 

VII, $ 684, p. 186: Dalloz, ep. Disposi- tate şi conservate conform legilor în vi- 

tions entre vifs, No. 1070; Laurent, XII. oare, în timpul vieţii autorului, vor intră - 

No.- 60; Baudry-ct Colin, Donatiots et în formarea. masei. (Demolombe, XIX, No. 

testaments. Î, No. 855; Josserand, III. No. 264: Dalloz, Rep. Dispositions entre, vils, 

1694: Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, No. 1074; Ilue, VI. No. 167; Alexundresco, 

partea |. p. 549: C. Hamangiu, [. Rosetti- ed. 2-a. IV, partea I, p. 554). 

Bălinescu şi Al. Băicoianu, III, No. 975). 16. Manuscrisele şi procctele de inven- 

8, Vor fi excluse dela formarea masei. ţiune aflate în hârtiele defunctului nu vor 

ereanţele lipsite de, cfecte civile, adică fi socotite la formarea masei deoarece moş- 

acele care nu constitue din partea debi-  tenitorii rezervatari nu pot fi obligaţi să 

torului decâț o oblisatia, naturată. (De: le publice. dacă mai târziu moştenitorii re- 

DOP ea zervatari le vublică, donatarii Și sea eee 
9. Crcanţeie nesigure: vur figură îu  nibile prin beneficiul Ceiante din ui 

masă pentru dividendu ce, „Poate îi în. care, (Dalloz, Rep. Dispositions chir vis, 

, nu p a valoare da- 74. C - Alexandresco, e 7 

torită. (Demolombe, XIX, No. 276; Huc, No. 1071; Cop Alexandresco, cd. 28, IV, 

IV. No. 107: Alexandresco..ed. 2-a [VP e pi „ne ) i 
. : „CC. pe 17. Dacă însă defunctul fi : 

partea |. p. 548, 549). | dit * ubli nctul ar fi tratat cu 
10. Cu'toaie că creanţele insolvabile un editor. pu licarea manuscriselor, sau 

nu trebuese să figureze în inasă, totuşi când € lstii ar “l va de publicarea unei alte 
"e au fost legate debitorului, vor intră ediţii a unci lucrări publicate mai înainte, 

în compunerea masti. deoarece în acest. a deal XIX N N A pr masei 

caz debitorul, prin efectul compensațici. sur 7 a ia e TI i 9. 202 - ass€ ct Verge 

este presupus solvabil. (Demolombe, ĂLX, Ale ucharie, L S 45, nota Î..p. 158: 

No. 277 urm.: Troplong. 'Donations et tes: exandreşco, ed. 2-a, IV, partea . p. 351. 

taments. “IL, No. 939, 950: Alexandresco, nota d 

ed. 2-a. IV, partea L, p. 549: C. Hamangiu. 18. Vor intră, deasemenea în compune- 

|, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Ii, rea masei. interesele ce avcă defunctul în 

No. 973). : | o societate şi care trebuiă continuată, con- 

| 1. O creanță solidară va fi socotită în lorm stipulațiunilor din contract, şi după 

“masă. numai pentru partea ce i se cuvine” decesul său cu moştenitorii acestuia. (Huc, 

“defunctului, față cu ceilalți creditori so- VI, No. 167; Aclxandresco, ed. 2-a, IV, par- 

lidari, deoarece crcanţele sau celelalte tva IL. p, 331, 332). ” 

drepturi nu se cuprind _în masă decât 19. Dcasemenca, va intră în compune- 

pentru suma ce aparțină în realitate de- rea masci, capitalul ce s'ar fi obligat o so: 

functului. (Alexandresco, ed. 2-a IV. par- cictate de asigurare, să plătească succesi- 

tea |. p. 551). . unci, pentru primele plătite de defunct. 

49. Deasemenea o creanță indivizibilă  (iAlexandresco, ed. 2-a, 1V. partea |, p. 552: 

va întră în compunerea masei numai pen-  C. Iamngiu. |. Rosetii-Bălănescu şi „Al. 

tru partea sa virilă. (Demolombe, XIX. Băicoianu, III, No. 975). 

No. 295. 296; Alexandresco, ed. 2-a. vV, 20. Nu intră în compuneiea masei 

partea L. p. 5351), | dreptul unui uzulruct sau al unci rente 
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viagere, constituite in favoarea deiunctului, 
deoarece ele suu stins odată cu îucetarea din viaţă a beneficiarului, (Baudry ct Co- lin. Donations et testamenis, |, No. ss6; Planiol, III, No. 3086: Josserand, II[. No. 
1693; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 553). 
21. Deasemenea, nu 

rea masei, capitalul 
tractate de defunct, în 
persoane. (Planiol, III, No. 3056; Joscerand, 
III, No. 1694; Alexandresco, ed. 2-u, |V, 
pariea Î, p. 553). 
22, Clientelu, mărfurile 'şi proprietatea 

unui fond de comerţ. vor intră la compu- 
nerea masei succesorale. (Demolombe, 
MA. No. 263; Dalloz, Rep... Dispositions 
enire vils, No. 1066; lluc, VI, No. 167; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 331). 
23. Concesiunea dreptului de a aveă o 

farmacie, * intră în compunerea masei, 
(Alexundreseo, ed. 2-a, 1V, partea Î, p. 551), 
24, Va intră în compunerea masei suc- 

cesorale, valoarea unui uzulruct sau a unci 
rente viagere, constituite în folosul unci 
terțe persoane, aflate în viaţă care ar fi 
cedat aceste drepturi defunctului, (Demo- 

“lombe, XIX, No. 268; Dalloz. Rp. Dispo- 
sitions entre vifs, No. 1067; Baudry cet. 
Colin, Donations et testaments, |, No. 856: 
Alexandresco, cd. 2-a, IY, partea IL, p. 551). 

25, Vor fi cuprinse în activul suceeso- 
ral numai bunurile cari uu o valoare reală, 
apreciabilă în bani. (Demolombe, XIX. No. 
260, 273; Alexandresco, cd. 2-a. IV, par- 
tea ], p. 545; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 972, 973). 
26, Astfel nu vor fi cuprinse în masă 

animalele, cari sunt atinse de o boală, care 
trebuie să le facă să moară. (Demolombe. 
MĂ, No. 274; Alexandresco, ed, 2-a, IV. 
partea I, p. 548), 
27. Obiectele care uu aparținut defune- tului şi cari, față de familie, au valoarea 

intră în compune- 
unci asigurări, con- 
folosul unei terţe 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE 

principală numai de afecţiune, de onoare - 
sau de aducere aminte, cum sunt: portreto- 
le, de familie, insignele, decoraţiile, armele 
de onoare, medaliile, ete. nu intră în con. 
punerea masei succesorale: (Demolombe, 
ALX, No. 261; Dalloz, Rep,  Dispositions 
entre vils, No. 1073: Iluc, VI. No. 167; 
Baudry et Colin. Donations et testaments, 
], No. ss2; Alexandresco, cd, 2-a, IV, par- 
tea [. p. 548, nota 3: C. Hamangiu, Î. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎI[ No. 
975). „ 
28, Dacă însă aceste obiecte. au 0 va- loare .venală foarte mure, cum ar fi por- trete făcute de pictori mari, busturi, statui. 

spade cu pietre preţioase, cte. ele vor intră în compunerea masei succesorale. (Dal- 
loz, Râp., Dispositions entre viîs, No. 1073; Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea I, p. 545, 
nota 3). 
-29. Cavourile Şi concesiunile de tere- 

nuri în cimitire şi care nu pot Îi instră- inate ci se transmit numai prin moștenire, nu intră în compunerea masei succesorale, (Dalloz, Râp., Suppl. Dispositions entre 
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vils. No. 256; Ilue. VI, No, 167; Josserund, III, No. 1694; Alexandresco. cd. 2-u, IV, partea |. p. 545, nota 3: C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi „AJ, Băicoianu, ÎNI, No. 975; Comp. Contra: Laurent, XII, No. 59). . 
„80. Nu se vor calcula lu masă bunu- rile supuse drepiului de reîntoarcere le- legală. prevăzut de art. 316 şi 317 ce. civ. rom. (Josserand, II, No. 1694; €. Ilaman: 
tiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu. 
III. No. 973). 
31. Deasemenea nu intră în  caculul masei, bunurile supuse dreptului de reîn- toarcere. cunvenţională prevăzute de art. $25 c. civ. rom. (Josserand, III, No. 1694. 

Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea [, p. 335; 2. Iamangiu, |. Rosetti-Bălănescu. şi Al. Băicoianu, III, No. v3), 
„82, Preţuirea bunurilur existente în 
succesiune în momentul decesului decuju- 
sului, se va face-după valoarea acestor bu- 
nuri din inomentul deschiderei succesiunei 
(Demolombe, ALX, No. 333; Aubrv et Rau, ed. 4-a, VII, $ 6S4 bis, p. 194; Josserand. 
IN, No. 169%; Alexandreseo, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 554: C, Hamangiu. L. Bosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu. III, No. 9S0). 38, Preţuirea bunurilor existente în 
succesiune la decesul decujusului, se va „face după valoarea reală a lor iar nu după 
prețul alecţiunci sau după utilitatea Ce vo 
prezintă ele pentru moştenitor, (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, purtea I, p. 555). 
34, lentele asupra statului şi valorile 

cotate la bursă, se vor prețui după cursul 
lor din momentul deschiderei succesiunci. 
(Demolombe, XIX, No. 359, 391: aurent, 
MII, No. 94;  Alexandresco, ed, 2.a, 1V, 
partea 1, p. 5560). : 
35, În evaluarea bunurilor cari vor compune masa succesvrală, se va ține so- coteală de valoarea. fructelor sau recoltelor 

pe picior, la decesul decujusului. (Demo- 
lombe, XIX. No. 269; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 684, p. 187: 'Dalloz, Râp., Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 288; Plunivl, 
III, No. 30s6; Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea I. p. 552), . 36, Lu calcularea cotităţii disponibile nu ne vor socoti fructele şi dobânzile pro- duse de bunurile defunctului. după deschi- derca. succesiunei. (Demolombe, XIX. No. 269; Aubry ct Rau, cd. d-a, VII, $ 6084, p. 187; Baudry et Colin. Donations et testa- ments, I, No. 890; C Hamangiu, 1, Rosetii- Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 973). 31, Valoarea fructelor produse de bu- nurile cure compun masa succesorală, pos- terior deschiderei succesiunci, nu intră în compunerea masei, deoarece ele nu au a- parținut. niciodată defunctului, (Demolom- be, XIX, No. 269; Mourlon, II, No. 631: Demante et Colmet de Saniterre, IV, No. 60 his, I; Marcade, Art,,922: Aubry et Ran, ed. 4-a, VIL. $ 684, p. 187; Dalloz, Râp., Iispositions entre vifs, No. 1076; Suppl., Dispositions entre vifs No. 2ss: Laurent, 

MI, No. 9%; Tue, VI.. No, 171; Buudry et
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Colin, Donations ct testaments, I, No. SS7 

urm.: Planiol, III, No. 3086: Josserand. ŢII, 

No. 1694; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 

Î, p. 332. nota 5, 533; C. Hamangiu. |. Ro- 

setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 

975). - 

38, Dacă un imobil succesorăl a fost 

vândut prin licitaţie după decesul auto- 

rului. evaluarea, acestui imobil, pentru 

culculurea cotităţii disponibile, se va face 

după valoarea ce a avut-o în momentul 

deschiderei succesiunei, iar nu după pre- 

țul cu care a fost vândut la licitaţie. (Bau- 

dry et Colin, Donations et testaments, I, 

No. 588). 

39, Cresterile de valoare provenind 
dintr'o cauză posterioară deschilerei suc- 
cesiunei. nu intră în compunerea musci 
suecesorale; dacă însă ele intervin după 
deschiderea succesiunei însă provin din 
o cuuză anterioară morţii lui decujus, 
vor intra în compunerea masei. (Demo- 

loinbe, XIX, No. 354, 366: Dalloz, îcp., 
Dispositions centre vils, No. 1079; Luu- 
rent. NIL, No. 86, S9, 9: Alexundresco, 
ud. 2-a, |V, partea I, p. 552. 554, 555). 
40. Pretuireu se va face faţă cu păr- 

țile interesate; prețuirea făcută de de- 
funet prin testament sau alt act nu poate 

obligă părțile interesate. (Demolombe, 

NIN. No, 362: Troplong, Donutions et tes=- 
taments, 11, No. 976: Laurent, XII. No. S7; 

Baudry et Colin, Donations et testaments, 

[. No. 891: Alexandresco, ed. 2-a, LV, par- 

teu ÎL. p. 535), . 

44, Pretuirea se poate face şi prin buna 

înțelegere, a părţilor interesate, deoarece 

legea nu cere forme speciale. (Joxserand, 

Il, No. 1704 Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

partea I, p. 553). 
42, Se vor reuni în mod fictiv la masa 

succesorală toate bunurile dăruite oricare 

ar. [i natura şi forma înstrăinării; această 

operaţiune fictivă are de scop reconstitui- 

rea patrimoniului defunctului, astfel cum 

ar fi fost la decesul său, dacă nu sar fi 

făcut nici o liberalitate. (Aubry et Rau, cd. 

s-a, VII, $ 684, p. 188; Dalloz, Rep. Suppl., 

Dispositions entre viis, No. 290; Josserand, 

III, No. 1696, 1703: Alexandresco, cd. 2-a, 

IV, partea 1, p. 537, 338, +539% Matei Can- 

tacuzino. p. 284: C. Iamangiu. |. Rosctti- 

Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 971, 

974, 975). ! 

- 43, Imobilele cari. au pierit prin -caz 

fortuit în mâinile donatarului, precum şi 

lucrurile mobile distruse prin caz de forţă 

majoră fără culpa donatarului nu intră 

în compunerea masei succesorale, . (Demo: 

lombe, XIX, No. 338, 377: Aubry ct Rau, 

ed. t-a, VII, $ 684, text şi nota 24, p. 191; 

Dalloz, Râp., Suppl.. Dispositions centre 

vifs, No. 29: Laurent, XII. No. 70; Ale- 

xandresco, ed. 2-a, 
572), 

IV, partea "1, p. 568. 

244, Această soluţiune se admite nu nu- 

mai în cazul când Inceurite dăruite au 

pierit în mâinele donatarului, ci şi în cazul 

când ele au pierit în mâna unui terţ achi- 
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zitor. (Duranton, VII, No. 592; Demotombe, 

NIN. No. 359: Laurent, XII, No. 7i; Ale- 

xandresco, ed. 2-a, ÎV, partea I, p. 365, 

509; N. Stănescu, Partaj, şi rezervă, No. 

1031: Contra: Vazeille, Successions, |, Art 

55, No. 5; [1, Art, 922, No, 17% Grenier, 

1V. p. 251, nota). 
45, Sumele de bani şi lucrurile mobile 

risipite de donatar. vor întră în compune- 

rea masei, chiar dacă donatarul ar fi in- 

solvabil. (Troplongz,  Donations et testa- 

ments, Il, No. 996 urm; Aubry et Rau, 

ed. s-a. VIL, $ 054 nota 20, p. 195; Dalloz, 

Rep. Suppl.. Dispositions entre vils, No. 

295; Laurent, NIL, No. Zi: Alexandresco, 

cd. 2-a, |Y. partea Î, p. 565: Contra: Demo- 

lombe, XIX, No. 605. 606; Duranton, VIII, 

No, 355; Musse et Verge sur Zfuchariae, III, 

$ 457, p. 154; Mareade, Art. 922; Demante 

ci Colmet de Santerre, IV, No. 61 bis, Il), 

46, Bunurile dăruite descedenţilor fără 

dispensă de raport vor intră in compune- 

ica iasi, devarece cele trebuese raportate. 

(Josserand, IL. No. 169; Alexandresco, 

ed. 2-a, LV, pariea |, p. 5560). 
47, Sarcinele impuse donatarilor în fo- 

losul donatorului, se vor scade din valoarea 

bunurilor dăruite. (Planiol, INI, No. 3092 

Josserund. III, No. 1704 Alexandresco, ed. 

2.0, LV, partea |, p. 556 text şi nota 3). 

48, Fructele şi veniturile bunurilor dă- 

ruite până in ziua deschiderei succesiunel, 

nu vor Îi aduse la masă, deoarece ele sunt 

destinate să fie consumate iar nu capita- 

lizate. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 

p. 537, 369). . : - : 

49, Donatiunile vor fi aduse la masă, 

indiferent de data când au fost făcute, 
chiar dacă ar fi trecut mai mult de 30 ani 

dela facerea lor-şi până la deschiderea suc- 

cesiunei. (Demolombe. NIN, No. 306; Ale- 

xandresco, ed. 2-a, IV, partea. Î, p. 555, 

text și nota 3). - 

bu. Vor fi aduse în mod fictiv la com- 

punerea. masti succesorale, donaţiunile de 

orice îcl de obicete: imobile, mobile, cor- 
porale şi 'incorporale. (Demolombe, NIN, 

No. 310; Mareade, Art. 922: Aubry ct lau, 

ed. s-a, VII, S 684, p. 18$; Dalloz, Rep, 

Dispositions entre vils, No. 1088; Alexan- 

dresco, ed; 2-a; IV, partea.], p. 547, 555; 

C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III. No. 982). 
5. Vor intră în compunerea masei 

succesorale atât donaţiunile făcute din ca- 

* 

pitaluri cât şi cele cari sunt luate din ve-. 

nituri, deoarece nu se poate constată care 

donaţiuni'sunt făcute din capitaluri şi care 

din venituri. (Demolombe, XIX, No. 405, 

409, +16; Dalloz, Râp., Suppl.. Dispositions 

entre vifs, No. 294; Baudry et Colin, Do- 

nations ct. testaments, IL, No. 5%; Planiol, 

III, No. 308$; Josserand, III, No. 1696; Ale- 

xandresco, ed. 2-a, LV, partea 1,.p. 339; 

Comp.: C. Hamangiu, |. Nosetti-Bălănescu 

şi Al. Băicoianu, III, No. 973). ” 

"59, Nu vor întră. în compunerea niasei 

donaţiunile cari sunt considerate ca simple 

acte de binefacere, şi sunt luate obicinuit 
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de venituri. (Dalloz, Rep... Suppl., Disposi- 
tions entre vifs, No, 294: Alexundresco, ed. 2-a, LV, partea [, p. 539. 560), 
58, Deasemenea nu : rea masei, cheltuelile de hrană, de intreţi- 

nere, de educaţie, ete, cari constituese mai 
mult achitarea unei obligaţiuni naturale şi 
legea le scuteşte de vaport, (Demolombe, 
XIX, No. 312 urm; Demante ct Colmet de 
Sunterre, IV, No, 58 bis: ubry et Rau. ed, 
ju, VII, $ 6S4, p, îs; Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vifs, No: 1096; Laurent, XII, 
No, 65: Baudry et Colin, Donations et tes: 
taments, Î, No. 895; Pluniol, LII. No. 50S$; 
Josserand, III, No. 1096; Alexandresco. ed. 
2-a, IV. partea 1. p. 360: Nacu, Il. p. 354: 
N. Stănescu, Partaj şi rezervă, No. 1001; 
C. Mamangiu, |. Nosetti-Bălăneseu si AL 
Băicoianu, ÎI, No. 975). 
54a Prezenturile obicinuite 

vbiceiu din venituri. nu intră 
nerea fictivă 

luate de 
in compu- 

a musci. deoarece ele nu 
au caracterul unor adevărate donațiuni. 
(Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea l. p. 
559: C. Ilamangiu, |, osetii- Bălinesci și AL Băicoianu. III. No, 975). 
55, Dacă liberalităţile prevăzute în no tele precedente, au fost luate din capital, 

iar nu din venituri, ele vor intră în com- punerea masei, pentru a se culcuta cotita- tca disponibilă şi rezerva, (Demolombe, 
MIX, No. 314; Demante et Colmet de Sun- terre, LV, No. 58 bis; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1. p. 560), 
56, Vor intră în mod fictiv la compu- nerea masei succesorale, donaţiunile de ori- ce formă: donaţiunile directe sau indirecte, deghizate sub forma unui contract cu titlu oneros. (Aubry et Rau, ed. s-a, VIL $ 684. p, 18% Dalloz. ep... Dispositions entre vifs, No. 1090; Baudry et Colin, Donations 

ct testarnents, 1, No. 893: Planiol, III. No. 50s$; Josserand. III. No. 
dresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 558, 559: C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălăneseu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 975), 
57, Deasemenea vor intră în compune- 

rea musei, potrivit dispoziţiunilor art. 918 c. civ. În, (845 c. civ, rom.), înstrăinările cu sarcina unei rente viagere Sau cu rezerva de uzufruct făcute unui succesibil în linie dreaptă. (Dalloz, cp., Dispositions entre vils. No, 1092; Josserand. TUI, No. 1697: C. Hamangiu. IL. Rosetti-Bălăneseu "şi. AL. Băicoianu, II. No. 976). | | 
58, In ceeace priveşte donaţiunile indi- recte sau deghizate sul forma unui con- tract cu titlu oncros şi grevate de sarcine, se va aduce la masă numai avantajul rea tras de donatar. după scăderi "a sarcinelor. Dalloz. Râp., Suppl., Dispositions entre vis, No. 290;  Comp.: Alexandresco, cd. 2-a. IV, partea |, p. 339), 
59. Vor intră deasemenea, în mod fie- tiv. în compunerea masei succesorale, după regulele şi distinețiunile dela materia ra- portului, donaţiunile 'răsplătitoare, darurile manuale, donaţiuniile mutuale. remiterele 
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1696; Alexun- 

Art. 849 

de datorie sau renunțările la orice drept sau avantaj. (Dalloz, Rep. ispositions 
eutre vifs, No, 1091; Baudry et, Colin. Do- 
nations ct testaments, 1, No. S97: Josserand, 
III, No. 1696: Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea Î, p, 539, 612: C, Hamangiu JI: Ro- „setti-Bălăneseu, și AJ, Băicoianu. III, No. 975). 
60. Deusemenea vor întră, în mod fic- 

tiv, îu compunerea masei, toate actele [ă- 
cute între părinte şi copii săi şi cari con- stituesc liberalităţi. chiar dacă donuţiunile 
suut făcute cu scutire de raport. (Dalloz, Rep. Dispositions entre vis, No. 1093; 
Laurent. AI, No, 64: Alexundresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 560 urim.). | 

GI. Constituirile de dotă de către pă- rinți, copiilor lor, au. din punctul de vedere ul calculării cotităţii disponibile. caracterul unor, liberalităţi iav nu el unor dutotrii, deci vor intră în cateulul fictiv al masei. (De- molombe, XIX, No. 318: T'roplons, Dona- . 
tions et testaments, II. No. 958; „Dalloz, Rep... Suppl, Dispositions catre vi[s, No. 29; Laurent. NIL. No, 65; 
Josserand, III. No, 1600: 
2-a, 1V, partea |, p. 566: C. Hamangiu, |. Rosecti-Bălănenenu și AL, Băicoianu, IL, No, 
974). 4 
62. In cazul de insolvabilitate a Dărba- tului în momentul constituirei dotei, caz prevăzut de art. 1575 e, civ, [r. (761 şi 1282 c.' civ. rom.), se va cuprinde în calculul masei numai acţiunea ce o are femeeu în contra Dărbatului insolvabil, deoarece, po- trivit legei, în acest cuz, bunurile dăruite cu titlu de dotă nu sunt supuse raportului: (Demolombe, XIX. No. 318: Alexandeeseo, dl. 2-a, IV, partea Ip. 566; N, Stănescu, Partaj şi rezervă, No. 1003). 
63, Tieimea și jumătatea din avere, cuvenite copiilor în caz de divorţ, potrivit dispozițiunilor art, 255 e, civ, Tom. nu „intră în calculul fietiv al masei, deoarece ele nu sunt supuse rapurtului real şi re- «ducțiunei, (Alexandresco ed. 2-a IV. par tea LI. p. 567; Comp.: Duranton: VII. No. 352: Demolombe, XIX, No. 531: Laurent, MII. No. 69). - . 
64, Bunurile cuprinse întrun dartaj de ascendent făcut priu act. între vii, vor intră, în mod fictiv la compunerea masei (Demolombe, XIX, Ne. 320, 521; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 0S4, nota 19, p. 189. 190; Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 1115; Suppl., Dispositions entre vifs. No, 297: Laurent, XII, No. 33: Baudry et Colin, Donations et testaments, I, No. 'S98; Planiol, II], No. 3us8; Josserand, III, No. 1696: Alexandresco, ed, 2-a, IV, partea I. p. 54, 565). de | 
65. Dacă insă ascendentul a dispus contrarul sau când partajul de ascendent prezintă caracterul unci convențiuni cu titlu oneros, calculul fictiv nu va avcă loc. (Demolombe, XIX. No. 325; AMasse et Vergc sur Zachariae, Îl, $ 453. nota 3, p. 140: Aubry et Rau. ed. d-a, VII, $ 6S4, p. 
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190, 191; Laurent. XII, No. 74; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV. pariea Î, p. 565). 

GG. Donaţiunile făcute unui așezământ 
pios sau oricărei alte persoane morale, 
vor intră în compunerea masei. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I. p. 559). 

67. Va intră în compunerea masci îo- 
losul ce rezultă pentru un copil din con- 
tractul de asigurare făcut de tată, în fo- 
losul acestuia către o societate de asigu- 
rare care în schimbul primelor. plătite tre- 
bueşte să plătească copilului o sumă de 
bani, la încetarea din viață a tatălui. 
(Baudry et Colin. Donations et testaments, 
[, No. 895: Alexandresco. ed. 2-a, IV, par- 
ica 1, p. 560), 

68. Dispunătorul „are dreptul să inter- 
zică donatarilor sau legatarilor raportul 
-fectiv prevăzut de art. 922 e. civ, fr. (849 
e. civ. rom), şi să decidă de.exemplu că 
donațiunea sau legatul va fi calculat nu- 
mai 'asupra bunurilor ce va lăsă Ja înce- 
tarea sa din viață. Tribunulele vor inter- 
pretă în mod suveran intenţiunea testato- 
rului după termeni întrebuințați în testa- 
ment. (Demolombe, XIX, No. 309; Laurent, 
XII, No. Sf, S2; Baudry cet Colin. Donaii- 
uns ct testaments, I, No. 903: Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea I, p. 565), 
69. Calcularea cotităţii disponibile con- 

form art. 849 ce. civ. rom., se face numai 
atunci când trebueşte să se calculeze a- 
ceastă cotitate într'o succesiune cuvenită 
moștenitorilor rezervatari iar nu şi atunci 

"când. trebuește să se calculeze partea suc- 
cesorală cuvenită văduvei sărace a deflune- 
tului, conform art. 684 c, civ. rom. (A'e- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 563; AL. 
Degr€, Scrieri Juridice, 1, p. 174; N. Stă- 
nescu, Partaj şi rezervă, No. 1008). 

- 70. Calculul fictiv prevăzut de art. 922 
e, civ, fr. (849 c. civ. rom.). trebucşte să 
aibă loc când bunurile au fost dăruite unui 
suctesibil care a încetat din viaţă înaintea 
donatorului. (Laurent, XII, No. 85; Alexan- 
dresco, cd. 2-a, IV, partea LI, p. 564). 
71. Mloştenitorul care a primit o do- 

naţiune ca o anticipare asupra succesiu- 
nci sale şi a renunțat la succesiune, poate 
cere raportul fictiv al celorlalte donațiuni 
pentru a se determină asupra masci for- 

- mate, cotitatea disponibilă, deoarece între 
raportul real prevăzut de art. S45 c, civ. 
îr. (751 c. civ. rom) si cel fictiv prevă- 
zut de art, 922 c;-civ. în. (S49 c. civ. rom.) 
nu este nici o asemănare. (Alexandresco, 
cd. 2-a, IV. partea I, p. 564). ” 
"729, Masa: succesorală şi prin urmare 
şi ceeace comoştenitorii au a-și raporiă 
unul faţă de altul se poate dovedi prin 
orice mijloace de probă, chiar cu manuori 
şi prezumptiiuni, deoarece potrivit dispu- 
zițiilor art. 1198 e. civ. rom. (1548 c. civ. 
îr.), comoştenitorii rezervatari au fost în 
imposibilitate să-şi: procure o probă scrisă 
despre ceeace ceilalţi comoştenitori au pri- 
mit prin dar dela autorul lor, cum ar fi 
o donațiune indirectă sau deghizată, ei fiind 
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consideraţi în acest cuz ca terțe persoane 
față cu actele defunctului. (Laurent, X, 
No. 592, 603, 604; Huc, V. No. 360; Baudry 
ct Wahl, Successions. III. No. 2929: Pla- 
niol, III, No. 2245;- Alexandresco, ed. 2-a. 
]H, partea II, p. 58; N. Gcorgean, Studii 
Juridice, II. p. 160; C. lamangiu, Î. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
V75. 1005). ă 
73, După formarea masei suecesorale 

trehueşte să se facă evaluarea ci în scopul 
de a determină cotitatea disponibilă; po- 
trivit dispoziţiunilor art. 922 c, civ. fr. (849 
e. civ. rom.), evaluarea bunurilor dăruite se 
va face după starea lor din nomentul do- 
naţiunei şi după valoarea lor din momen- 
tul morţii donatorului. (Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vifs, No. 1121; Suppl., Dis- 
positions entre vils, No. 298; Josserand, III, 
No. 1709; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea IL. p. 570, 571; C. Ilamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu si Al. Băicoianu, Il. No. 971, 
980). 
74, Vuloarea unui uzuiruct sau rente- 

viagere, din punctul de vedere al determi- 
nării cotităţii disponibile, se va fixa de 
tribunale după cum vor apreciă ele, luând 
de bază chiar alte norme decât cele admise 
în materie fiscală. (Duranton. VIII, No. 
54$; Troplong. Donations et testaments, II,. 
No 859; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No, 1140:  Josserand. III, No. 1705; 

-Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea: 

|. p. 575, nota 2, 621 urm.). 
75, La cvaluarea bunurilor imobile dă- 

ruite, nu.se. va-ţine socoteală de îmbună- 
tățirile sau degradările aduse bunurilor dă- 
ruite înainte de decesul «onatorului de că-. : 
tre donatari sau terții posesori, cari pri- 
vesc pe donaiari. (Demolombe, XIX, No. 
565; Mourlon, II. No. 632; Marcade, Art. 
9223; Aubry cet Rau, cd. d-a, VII, $'6S4+ bis,. 
p. 195; Dalloz, Rep. Dispositions entre.rifs,. 

“No. 1193, 1124; Suppl.. Dispositious entre 
vifs, No. 299; Laurent. XII, No. S9; Baudry 
ct Colin, Donatious et -testamenis, I, No. 904;. 
Planiol. III, No. 5090: Josserand, III, No. 
1709; Alexandresco. ed. 2-a. IV, partea |, 
p. 571, 573; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălăi-. 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 980). 
76. In cazul când după donaţiune şi 

înainte de decesul donatorului au survenit 
schimbări asupra bunurilor imobile dă-: 
ruite, independente de faptul donatarului, 
bunurile vor fi cuprinse în masa succeso-- 
rală după starea şi valoarea, lor din mo- 
mentul deschiderei succesiunei. (Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 684 bis, p. 195; Dalloz. 
R€p., Dispositions centre vils. No. 1192, 
1126; Josserand, III, No. 1709; Alexan-- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea L. p. 571, 572: C. 
Hamangiu. |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 980). 
77, Dacă imobilele dăruite, au ieşit din 

mâinele donatarului înainte de decesul do-. 
natorului din împrejurări cari nu sunt con- 
secinţa faptelor sale, cum ar îi în cazul unei” 
expropricri pentru cauză de utilitate pu- 
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blică, se va uduce la masă. preţul pe care 
l-a primit donatarul. (Demolombe, XIX, No. 
540; Demante et Colmet de Santerre. IV, 
No. 60 bis, 1; Dalloz, Rep., Suppl., Dispo- 
sitions entre vifs, No, 299: Laurent, XII, 
No. 91; Alexaudresco. ed. 2-a, IV, partea ], 
p. 572; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi AL Băicoianu, II, No. 981, 1005), 
18, Dacă imobilele dăruite au fost îni- 

străinate în mod voluntar de către donatar, 
înainte de decesul donatorului ele vor fi 
evaluate după buzele fixate de 
acest articol. (Dalloz. Rep.» Dispositions 
entre _vils, No. 1127; C. Iamanpiu, I. Ro- 
sciti-Bălănescu şi AL. Băicoiunu, ÎI. No. 
9s0). 
79. Dacă imobilele dăruite au fost vân- 

dute prin Jicitaţie, în urma executării si- 
lite făcută de creditorii personuli ai dona- 
tarului, se va adăugă la masa valoarea 
imobilelor din momentul deschiderei suece- 
siunci, iar_nu prețul adjudecării. (Demo- 
lombe, XEX. No. 340; Alexandresco, ed. 2-a, 
1V, partea 1, p. 572). 
80, Dacă scăderea valorii imobilelor dă- 

ruite provine în acelaş timp din faptul do- 
natarului și din împrejurări independente 
de voinţa sa, valoarea se va socoti după 
prețul din momentul decesului donatorului 
la care se va adăugă suma corespunză- 
toare valorii deprecierii survenită din fap- 
tul sau  neglijența donatarului. (Dalloz, 
Rep., Dispositions enire vifs. No. 112%). 
BI, Lu determinarea cotității  disponi- 

bile, valoarea bunurilor mobile dăruite se 
va fixă după aceleaşi norme ca și la imo- 
bile, aplicându-se dispoziţiunile art. 922 e. 
civ. fr. (S49 c.civ. rom). (Demolombe, ALX, 
No. 578 urm.; Mourlon. II, No. 655; Mar- 
cade, Art, 922; Troplong, Donations ct tes- 
iaments, ÎI, No, 974; Demante et Colmet de 
Santerre, IV, No. 60 bis, II: Aubry et Rau, 
ed. 4-a. VII, $ 6S4 bis, nota 3, p. 195: Dal- 
loz, Râp.. Suppl., Dis 07, ] Dispositions entre vils, 
No, 300; Laurent, XII, No. 95; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, I. No. 909; 
Josserand, III, No. 1709; Alexandresco, ed. 
2-a, LV, partea LI, p. 572, 573 ) 2, 573; C. Hamangiu, 
[. Rosetti-Bătănescu şi AL, Băicoianu, III, 
No. 952), 
82, Acest mod de procedare se aplică 

nu numai mobilelor corporale, ci şi mobi- 
lelor incorporale, cum sunt: creanţele, ren- 
tele, acțiunile societăţilor etc, (Josserand, 
III, No. 1709; Alexandresco, ed. 2-u, 1V, 
partea ], p. 573; C. Iamangiu, [. Rosetii- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 982). 
83. Acest mod de evaluare aduce însă 

consecințe nedrepte în privința donaţiuni- 
lor de danariate sau de alte lucruri cari 
sunt destinate, prin natura lor ca să fie 
vândute sau consumate de îndată. Peniru 
aceasta sa admis soluținnea ca ele să fie 
evaluate după valoarea din momentul do- 
națiunei, deoarece sunt asimilabile cu sume 
de bani. (Demolombe, XIX, No. 378 urm.; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 684 bis, p. 
195;  Marcade, Art. 92%; Dalloz, Rep 
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Suppl., Dispositions entre vifs, No, 300; 
Laurent, XII No. 93: Iluc, VI, No. 17i; 
Baudry et Colin, Donations et testamenis, 
[. No. 909, 9it; Colin et Cupitant, III, p. 
750 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea Î, p. 595, 574; C. Ilumangiu. [. Rosetti- 
Bălănescu, şi Al. Băicoianu. III, No. 081, 
9S2, 1005). . 

84, După altă părere, mobilele vor fi 
aduse la masă, evaluându-se după valoarea 
lor din momentul facerei 'donațiunei. (Du- 
ranton. VII, No. 542; Grenier, Donations 
et testaments, IV, No. 637). 
85, Când donatorul si-a rezervat uzu- 

fructul lucrurilor fungibile şi consumptibi!e 
și nu a dispus de ele înaintea decesului său, 
(Art, 5s7 ce, civ. fr. — 526 ce. civ, rom.), ele 
vor intra la masă după valoarea lor din 
momentul deschiderei suceesiunei. (Demo- 
lombe, ALX, No. 382; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea 1, p. 574). 
86. Mărirea sau scăderea valorii bunu- 

rilur dăruite, întâmplată după decesul do- 
natorului, fără faptul donatarului sunt în 
comptul moștenitorului care are dreptul la 
succesiune, cu începere dela decesul auto- 
rului său. (Dalloz. he . Dispositions enire 
vifs, No. 1153; Suppl., Disposiiious entre 
vifs._ No, 301; Laurent, XII, No. 95, 96), 
87. Cu toate acestea schimbările întâm- 

plate după decesul donatorului, însă pro- 
venind dintro cauză anterioară, vor fi ţi- 
nute în scamă la formarea masei sueceso- 
rale: astfel ar fi în cazul când debitorul 
insolvabil al unei creanţe dăruiie, devine 
solvabil după decesul donatorului. (Dalloz, 
Rep... Dispositions entre vifs, No. 1155). 

88. Potrivit dispoziţiunilor art. 922 e. 
civ. în. (S49 c. civ. rom), după formarea 
masci succesorale, prin aducerea fictivă a 
bunurilor dăruite la bunurile existente în 
natură la deschiderea succesiuni, pentru 
calcularea cotităţii disponibile, se vor scă- 
dea din această masă datoriile. Acest mod 
de procedare nu produce nici un inconve- 
nient când cuantumul datoriilor este infe- 
rior valorii bunurilor existenie în natură 
la decesul . decujusului, însă în cuzul 
când cuantumul datoriilor este mai 
mare decât această valoare, nu se mai 
poate procedă în acest mod, deoarece 
creditorii  decujusului nu  trebuese să 
profite de acţiunea în reducțiune. Scă- 
derca datoriilor succesiunei se va face 
numai până la concurența valorii bunu- 
rilor existente în natură Ia deschiderea suc- 
cesiunei jar în urmă se va calculă cotita- 
tea disponibilă asupra valorii bunurilor dă- 
ruite, care vor fi supuse reducţiunei numai 
în folosul moștenitorilor rezervaiari. (Du- 
ranton. VIII. No. 545; Demolombe, XIX, 
No. 397; Troplong, Donations et testamenis, 
II, No. 936; Massc et Verg& 'sur Zachariae, 
III, S 445, nota 2, p. 159; Demante ct Col-. 
inct de Santerre, IV, No. 60 bis, IV; Aubry 
et Rau, cd. s-a, VII. $ 684, nota 3, p. 185; 
Mourlon. II, No. 630; Marcade, Art, 922; 
Dalloz, Rep. Dispositions entre vils, No. 
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1142; Suppl.,  Dispositions entre vis, No. 

502; Laurent, XII, No. 102; Huc, VI, No. 

166; Baudry et Colin. Donaţions et testa- 

menis, |. No. 916, 917: Planiol, III, No. 

3094; Josserand, III, No. 16%; Alexau- 

dresco, ed. 2-u, IV, partea ÎL, p. 5et urm; 

Nacu, II, No. 177; N. Stiinescu, Partaj și 

Rezervă, No. 1045; C. Hamangiu, |. Ro- 

setti-Băliinescu, şi Al. Băicoianu, III. No. 

-971. 983). 

89, Cu toate că scăderea datoriilor suc- 

cesiunei se face numai in scopul de a for- 

mă masa succesorală, totusi mostenitorul 

rezervatar, care a acceptat succesiunea pur 

şi simplu, este_ obligat lu plata datoriilor 

succesiunei.  (Dalloz, Rep. Dispositions 

entre vifs. No. 1145). 
90. Chiar dacă moștenitorul rezervator 

a obținut dela creditorii succesiunci o reml- 

tere parțială sau totală a datoriilor, scă- 

derea datoriilor se va operă deoarece a- 

ceastă remitere este personală moştenito- 

pului rezervatar, de care nu pot să se pre- 

valeze donatarii şi legaturii, (Dalloz, Rep. 

Dispositions entre vifs, No. 1152). 

9j, Pentru formarea masei succesorale, 

se vor scade datoriile de orice fel, adică va- 

loarea tuturor obligaţiunilor de orice na- 

tură, a căror executare trebueșie so facă 

succesiunea. (Demolombe, XIX, No. 39; 

Mareade, Art, 922; Dalloz, Rep., Disposi- 

tions entre vifs, No. 1147; Laurent, XII, 

No. 96; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ]. 

p. 577, 578; Matei Cantacuzino, p. 258: C. 

Vamangiu, IL. Rosctti-Bălănescu şi AL Băi- 

coiunu, II, No. 985). 
92, Datoriile contestate se vor scade de 

asemenea din masă. Dacă ele nu au fost 

scăzute din masă, legatarii vor trebui să dea 

garanţie moștenitorilor rezervatari, în ca- 

zul când aceştia vor fi obligaţi să le. plă- 

tcască; dacă cele au fost scăzute, moşteni- 

torii rezervatari vor trebu& să deu garanţii 

legatarilor, în cazul când se va decide că 

ei nu trebuie să le plătească şi deci nu tre- 

- Duiau scăzute din masă pentru calcularea 

cotităţii disponibile. (Dalloz, Rp... Dispo- 

sitions entre vifs, No..1149: Alexandresco, 

ed. 2-a, 1Y, partea ], p. 581). , 

93, Deasemenea vor trebui scăzute din 

masă, datoriile condiționale. Scăderea aces- 

tor datorii se va face în mod provizor jur 

în cazul când condiţiunea nu se îndepli- 

neşte, se va face un nou calcul. (Dalloz, 

Râp., Dispositions entre _vifs, No. 1149; 

Alexandresco, ed. 2-a, IV, partta Î, p. 581). 

94, Deasemenea vor trebui scăzute din 

măsă, datoriile solidare şi indivizibile ale 

defunctului. Aceste datorii vor fi scăzute, 

în totalitate; dacă însă moştenitorul rezer- 

vatar va plăti la urmă, numai o parte din 

acesie datorii. el va ţine seamă legatarilor 

de surplus. (Dalloz, Rep., Dispositions entre 

- vifs, No. 1150; Comp.: Demolombe, XIX, 

No. 405; Laurent, XII, No. 97; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, LV, partea |, p. 551). 

95. Deasemenea se vor scade datoriile 

suecesiunei faţă de unul dintre moştenitorii 
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rezervatari.  (Demolombe, XIX, No. 
401; Duranton, VIII, No. 333; Marcade, 
Art. 923; Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 1145; Laurent, XII, No, 100; Bau- 
dry et Colin, Donations ct_testaments, I, 
No. 918; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
1, p, 550, 551, 531; Matei Cantacuzino, p. 

ass; C. Iamangiu, L. Rosetti-Bălănescu şi 
AL Băicoianu, III, No. 985). 
96, Nu se vor scade datoriile care nu 

erau oblisatorii pentru defunct, cum ar îi 
cele rezultate din obligaţii naturale, de- 

- oarece defunctul nu putcă fi urmărit pen- 
tru achitarea lor. (Demolombe, XIX, No. 
399; Alexundreseo, ed. 2-a. IV, partea Î, p. 
578, nota 1). 
97, Datoriile defunctului, contractate sub 

o condiţiune suspensivă, se vur seade în mod 
provizor rămânând să se facă în urmă o 

- nouă socoteală, în cazul când condiţiunca 
nu se îndeplineşte, deoarece ucesie datorii 
nu există până la îndeplinirea condiţiuncei. 
Părţile însă sunt libere să facă orice con- 
venţiune în privința acestor datorii. (Mar- 
cadă, Art. 922; Laurent, XII, No. 99; Ale- 
xandresco, cd. 2-a, LV, partea IL. p. 582). 
98, Dacă defunctul datoră o rentă via- 

geră, sc va fixă de către justiţie un capital, 
ale cărui dobânzi să servească la plata 
anuităților rentei şi să reintre mai tărziu 
în masă, la stingerea rentei, pentru a se 
împărți între beneficiarii cotităţii disponi- 
bile . şi moştenitori  rezervatari. (Alexan- 
dresco, ed. 2-u. IV, pariea I, p. 582; Comp.: 
Demolombe, XIX, No. 407; Laurent, XII, 
No. 98). 
99, Deusementa se vor scade din masă, 

cheltuelile de îmmormântare ale delunctu- 
lui şi cele de doliu ale văduvei sale. de- 
oarece ele sunt considerate ca datorii ale 
suceesiunei. (Duranton, VIII, No. 344; De- 
molombe, XIX, No. 415; Aubry et Rau, cd. 
4-a, VII, $ 654, p. 183; Marcad6, Art. 9%; 
Dalloz, Rep, Suppl.  Dispositions entre 
vifs, No. 503; Baudry et Colin, Donations 
ct testaments, I, No. 920; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 579, 550; C. Hamangiu, 
I, Rosetţi-Bălănescu şi Al. Băicoianu, SIL, 
No, 9853; Contra: Laurent, XII, No. 101; 
Tluc, VI, No. 172). 

100. Deasemenea se vor scade din 
masă, cheltuclile făcute cu punerea sigi- 
Jiilor, de inventar, de lichidare şi de partaj. 
(Duranton,” VIII, No. 54; Demolombe, 
XIX. No. 280, 289, 401, 418; Aubry cet Rau. 
ed,. 4-a, VII, $ 654, p. 186: Marcad€, Art. 
922; Dalloz, Rep., Suppl., Disposiiions entre 
vis,. No. 303; Baudry et Colin, Donations 
ct iestaments, I, No. 920; Alexandresco, cd. 
oa, 1V, partea I, p. 550: C. Hamangiu, L. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 
No. 9$5: Contra: Laurent, XII, No. 101). 
4184, Deusemenea. toate cheltuclile fă- 

cute cu formarea masei şi cu fixarea re- 
zervei şi a cotităţii disponibile. (Dalloz, 
Rep.. Dispositions entre viis, No. 1156). 
102, Deasemenea se vor scădea toate 

cheltuelile ocazionate de procese privitoare 
.c€ 
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la bunurile succesorale, susţinute de MOş- 
tenitorul pur şi simplu sau sub beneficiu de 
inventar, dacă nu se stabileşte în Sarcina 
sa greşeli grave. (Dalloz, Rep. Dispositi- 
ous centre vils, No. 1157). 

1023. Sc vor scade deasemenea, cheltu- 
elile făcute tu predarea legatelor, însă fără 
a se putcă aduce vreo atingere rezervei. 
(Dalloz, Rep., Dispasitions entre vifs, No. 
1158). | 
104. Se vor scade deasemenea, cheltu- 

clile de mică însemnătate făcute cu pome- 
niri şi pomene, deoarece sunt datorii ale 
succesiuni, (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea ], p. 579, 5S1). 
105. Deasemenea se | 

masă,  contribuţiunile  fonciare  datorite 
până la decesul autorului, Du 
XIX, No, 411; Dalloz, Rep, Dispositions 
entre vis, Ao. 1155; Suppl., Dispositi- 
ons, entre vis, No. 305: Alexandresco, 

"ed. 2-a, 1Y, partea I, p. 575; Contra: Lau- 
rent, XII, No. 96), , 

106. Deusemenea se vor scade, contri- 
buţiunile personale ale defunctului. (Dal- 
loz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 1153; 
Suppl., Dispositions centre vifs, No. 303; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 578). 
107, Pentru salaniile servitorilor, în 

vor scale din 

cecace priveşte scăderea lor din masă, se .: 
vor cercctă convenţiunile intervenite, între 
defunct şi servitori. (Laurent, IL No. 9%; 
Iluc, VI, No. 173; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, Î, No, 935; Comp.: Ale- * 
xandresco, ed, 2-a, IV, partea I, p. 578). 

108. După scăderea datoriilor, masa 
iotală este compusă în mod definitiv şi se 
va fixă cotitatea disponibilă şi rezerva, 
luându-se în consideraţie numărul şi cali- 
tatea moștenitorilor după regulele prevă- 
zute de art. 915, 914 şi 915 c. cir. fr, (541, 
S42 şi 845 c. civ. rom). (Dalloz, Rep, Dis- 
positions entre vils, No. 1161). 

109, Dacă se descoperă în urmă o da- 
torie, necunoscută în momentul deschiderei 
succesiunei, se va procedă la facerea recti- 
ficării din care va puteă rezultă reducerea 
unor liberalităţi care fuseseră nenţinute 
la formarea masei. (Demolombe, XIX, No. 
409; Demante et Colmet de Santerre. 1YV, 
No. 60 bis, V; Alexandresco, ed. 2-a, [V, 
parica ÎI, p. 578, 579). 

110. Intre dispozițiunile art. 772 c. civ. 
rom, (S6S c. civ. în.) şi cele ale art, 849 
c. civ. rom. (922 e. civ, îr) privitoare la 
formarea masei succesorale nu existi nici 
o antinomie, ci fiecare îşi găseşte aplica- 
țiunca sa: în cazul când donaţiunea mobi- 
linră sa făcut fără dispensă de raport 

DI:SPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE 

(Demolombe, . 

Art. 850 

unui moştenitor care vine la succesiune .și primeşte moştenirea, valoarea bunurilor mo- 
bile raportabile se va face potrivit dispo- zițiilor. art, 772 c. civ. rom., calculându-se valoarea lor din momentul facerei darului iar în cazul când donaţiunca mobiliară s'a făcut unui străin, unui moştenitor care 
renunță la succesiune sau unui moștenitor cure deşi acceptă succesiunea însă este 
dispensat de raport, donaţiunea în aceste cazuri nefiind raportabilă, se vor aplică dispoziţiunile art. 849 c, civ. rom., formân- du-se masa succesorală,  calculându-se bunurile mobile diruite după starea lor 
din momentul donaţiunei, (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 585, nota N. 
-Georgean Studii Juridice, I1, p. 176). 

Jurisprudenţă. 

(continuare dela 1924 până la 1927). 

|. Intr'o ucţiune de predare de legat epatarul, care are calitatea şi de moşte- nitor rezervatur, fiind obligat la plata a- cestui legat în limitele cotităţii  disponi- bile, are „tot interesul să opună pe cale de excepțiune dreptul de reducțjiune, dacă cererea legatarului particular atinge re- zerva. - 
Prin o asemenea excepțiune opusă de rezervatar în instanţa de apel, nu se face 

0 cerere nouă, ci se apără deo acțiune contra sa, iar art, 327 pr. civ. perinite în asemenea cazuri de a se invocă orice mij- loace noui de apărare fie de drept, fie de 
fapt. 

Potrivit art. S49 c. civ. calculul cotilăţii disponibile sc face după valoare, iar nu după suprafața bunurilor lăsate de de- funct. Şi dacă tribunalul a ordonat facerea unci expertize, spre a se vedea dacă şi cât s'a distras de defunct prin legatul lă- sat, peste cotitatea disponibilă, această năsură premergătoare este de natură a prepară deslegarea litigiului, şi deci tri- bunalul nu mai poate reveni asupra lui fără a se nesocoti autoritatea lucrului iu- decat. ” | Prin urmare, în speţă, cererea de a se reveni asupra expertizei ordonată, ca inu- tilă, pe temciul că tribunalul puică să a- precieze din însăşi cuprinsul testamentu- lui, că „Iezerva nu a fost atinsă, făcând proporţia între terenurile legate anterior intimatului şi apelantei rezervatare, ur- mează a fi respinsă ca nefondată. (Irib. Tecuciu, Jurn. “din 12 Noembrie 1935, Curier Jud. 167926, Pand. Rom. 1926, LU, 
29). 

Art. 850. — Intâi se vor reduce dispoziţiunile testamentare; când bunuri cuprinse în aceste di 
numai se va face reducțiunea do 

„„ Reducţiunea va începe dela 
săvârşirea aceştia, se va trece îndată la c 

+ 

spozițiuni nu vor 
națiunilor. 
cea din 

mai îi, atunci 

urmă donaţiune, după 
ea a doua după dânsa, 
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şi aşă pe-rând până la cea mai veche donaţiune. (Civ. 487 urm., 

801, 851 urm., 858; Civ. Fr. 923). E 

Text, fr. Art. 929. — Il n'ş aura jamais lieu ă redaire les donations entre- 

vifs quaprts avoir epaist la valeur de tous les biens compris dans les dispo- 

sitions testamentaires; et lorsqu'il ș aura lieu ă cette reducțion, elle se fera en 

commencant par la dernitre donation, et ainsi de suite en vemontant des der- 

nitres aux plus anciennes. 

- Bibliografie (continuare). 

N., Despre testamente, p. 158 urm,: Despre succesiuni, p. 194; 
COxsSTANTINESCU JAC. 

Cas. 1, 460 din 10 Nov. 1906, Pand. Rom. 1926, Î, 158. 
Hozoc D., Notă sub 

INDEX ALFABETIC 

  

(la doctrină). 

Acceptare 18. 
Act autentic 17, 
Bunuri existente î, 2 
Daruri manuale 12, 19, 2), 
Dată 16—»%. 
Dată certă 19. 
Deces 19, 21, 
Dcrogare 5. - 
Deschiderea  succesiunci 

Despăgubiri +, 23. 
Donaţiuni 1—%. 
Donaţiuni cu sarcine 10. 

Donaţiuni de bunuri vii 

toare 9, 21. 
Donaţiuni deghizate &, 19. 

Eliminare 2 
Evicţiune +. 
Imobile 26, 
Incetare din viaţă 19, 21. 
Insolvabilitate 22297, 
Intenţiunc 15, 
Inutilitate 78. 
VLegate 1, 2, 5, 
Moarte 19, 2. 
Moştenitor rezervatar, a 

se vedeă cuvântul: „he- 
zervă , 

Notificare 15. 
Ordine publică îi, 5. 
Partaj de ascendent îi... 
Preferinţă 14, 15. 
Reducţiune 1 urm. 
„Revendicare 2%, 
Revucabilitate bv. 

Donaţiuni în aceeaş zi 16. 

Donaţiuni între soți 6, 9 

Donaţiuni prin acelaş act 

  

13, 14, 15, | Rezervă 1, 2, 22, 242. 

Donaţiuni remuneratorii | Terţe persoane -b. 

U Testament 1, 2, 5.   Donaţiuni succesive 22-25, 

Doctrină. 

4. Potrivit dispozitiunilor art. 925 e. civ. 

fr. (350 c: civ., rom.) rezerva se vu luă - 

mai întâi din bunurile de care defunctul 

nu a dispus, apoi se va luă din bunurile 

de care defunctul a dispus prin testament 

şi însfârșit din bunurile de care defunc- 

tul a dispus prin donatiuni între vii, în- 
cepându-se reducțiunea donaţiunilor dela 

cea mai nouă până la cea mai veche. (De- 

-molombe, XIX, No. 572; Mourlon, II, No. 
635; Dalloz, Rep., Dispositions eutre vifs, 
No. 1202; Laurent, XII, No. 183: Baudry 

et Colin, Donations cet testaments, I, No. 
952; Planiol, ll, No. 3109; Josserand, [II, 
No. 1795, 1729; Alexandresco. ed. 2-a, IV. 
partea I, p. 034, 633, 040. 644, 645: C. Ha- 
mangiu, |. Rosetti-Bălănescu. şi AL Băi- 
coianu, III, No. 995, 996, .999). 

o, Donaţiunile între vii nu vor fi re- 
duse decăt în cazul când rezerva moşte- 
nitorilor rezervatari nu va puteă fi com- 
plectată din bunurile lăsate libere de de- 
funct şi cele de care a dispus prin .testa- 
ment. (Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 6S3 
bis, p. 221: Dalloz, Rep. Suppl., Disposi- 
tions entre vifs, No. 315; Laurent, XII, No. 
174; C. Iamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, TIT, No. 999). 
8, Un donatar anicrior nu ar putcă 
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„ Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea |, p. 

cere ca o donaţiune posterioară si fie re- 

dusă mai în urmă, deoarece regula pre- 

văzută de art. 925 ce. civ. În. (850 c. civ. 

rom.), este formală și trebueste respectată. 

(Dalloz. Rep. Suppl., „Dispositions_ entre. 

vifs, No, 319: Laurent, XII. No. 184% Baudry 

ct Colin, Donations et testaments, Î. No. 

952), 
4, Donatarul evins prin reducțiune nu 

are nici un recurs contra donatarilor an: 

teriori. deoarece. admijându-se contrartu 

dispozițiunile art. 925 e. civ. fr. ($30 e. civ. 

ron), după care reduețiunea va începe dela 

donaţiunile cele mai noui. nu ar aveă nici 

o eficacitate. (Dalloz, Icp.. Dispositions 

entre: vifs, No. 1278 Laurent, NIL. No. 203: 
6539; 

Contra: Mareade. Art. 925). 

5, Chiar dacă dispunătorul a derogat. 

printr'o clauză pusă în testamentul său. 

în privința ordinei reducțiunei donațiu- 

nilor sale, se va respectă totuşi ordinea 

prevăzută de art, 925 c. civ. în. (S50 c. 

civ. rom.). deoarece _acest principiu este 

de ordine publică. (Demolombe. XIX. No. 

5s: Laurent, XII, No. 154; Baudry et 

Coliu. Donations ct testaments, IL. No. 982: 

Josserand. INI, No. 1726: Alexandrescu, 

ed, 2-a, IV. partea L. p. 637: C. Iamangiu. 

T. Rosetti-Bilănescu şi Al. Băicoianu, SII, 

No. 1000). 

6. Inirun sinzur caz defunctul poate 

îndepărtă aplicațiunea dispozitiunilor art. 

S50 c. civ. rom. acela al unei donațiuni 

emanate dela unul dintre soţi. donațiune 

revocabilă, după lege, (Art. 937 c. cir. 

rom.), prin simpla voință. a soțului do- 

nator. Acest soț poate stipulă prin testa- 

ment că reducţiunea. de va Îi loc..a se 

aplică să se opereze mai întâi asupra 

donaţiunei făcute soțului. dacă există do- 

naţiuni mai noni. (Matei Cantacuzino, p. 

293: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 

AL. Băicoianu. Il, No." 1000). 

7, Dispoziţiunile art. 923 ce. civ.. În. (550 

c. civ. rom.). potrivit cărora reducţiunca 

va începe dela donaţiunea cea mai nouă 

mergând succesiv până la cea mai veche, 

are o aplicațiune absolută la orice dis- 

pozițiuni înire vii, oricare ar fi natura, 

forma şi modalităţile lor. (Demolombe, 

XIX. No. 573 urm.; Mourlon. Il, No. 624 

N 
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urm; Aubry ct Rau, cd. d-a. VII, $ 655 
bis, p. 222. 223; Dalloz, Rep., Dinpositions 
entre vis, No. 1203, 1204, 1207: Suppl.. 
Dispositions entre vifs, No. 316: Marecad6, 
Ari. 925; Laurent, XII, No. 184 urm.; Bau- 
dry ci Colin. Donations et testamenis, |, 
No. 9S4 urm.: „Mlexundresco. ed. 2-a, LV, 
partea I, p. 033, 630: C. Ilamangiu, L. Ro- 
setti-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. 1000). 

8. Dispoziţiunile art. 923 e, civ. [r, (530 
c. clv, rom.), îşi săsesc aplicaţiunea şi la 
donaţiunile dezhizute, (Dalloz. Rep. Dis- 
positious entre vifs, No. 1204: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea I, p. 635). 

9, Deasemenea dispuziţiunile acestui 
articol se aplică şi instituţiunei contrac- 
tuale şi donaţiunei între soți. (Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 655 bis, nota M, p. 
225: Dalloz, Râp. SupnL, Dispositions 
entre vils. No, 5t?; Luurenţ, NUI, No. 187, 
1SS; Baudry et Colin, 'Donatious et tes- taments, Î. No. 956, v9; Pianiol. III, No, 
5140; C. Ilamhngiu. |], Rosetti- Bălănescu 

"şi AL Băicoianu, III, Ao. 1000). 
10. Deasemenea dispozițiunile acestui 

articol se aplică li donaţiunile remune- 
ratorii şi la donaţiunile cu sareine. (i- exandresco, ed. da, LV, partea Î. p. 635). 

|. Deasemenea dispoziţiunile acestui 
articul se aplică donaliunilor rezultate 
dintrun partaj de ascendent, (Alexan- 
dresco, cd, 2-a, IN, partea |, p. 635), 

12. Deasemenea dispoziţinnile acestui 
articol se aplică darurilor manuale, (A- 
lexandresco, ed, 2-u, IV, partea |, p. 053: 
C. lamangiu, I, Rosetii- Bălănescu şi Al 
Băicoianu, IM, No. 1000). 

13. Dacă mai: multe donaţiuni sunt 
cuprinse în acelaş uct, ele vor fi reduse 
în acelaș timp proporţional, indiferent de 
ordinea în care sunt ele trecute in act. (Dal- loz, Rep. Dispositions entre vils, No. 1216; 
Suppl., Dispositions entre vils, No. 310; 
Josserand, Il. No. 1729: Alexandresco, ed. 
2-a, IV. partea |, p. 639, 637). 

14. Dacă însă donatorul a indicat o ordine de preferință, voința sa va Îi res- 
pectată deoarece e! are dreptul să indice 
această ordine de preferinţă. (Demolombe, 
ALA, No. 552; Dalloz, Rep. Suppl., Dis- 
positions entre vifs. No. 3409; Laurent, XII, 
No. 184: Baudry cet Colin, Donations ei testameuts, [, No. 99; Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea [, p. 637). 

5, Intenţiunea donatorului de a in- dică 
cită şi să se deducă din îm rejurările cauzei. (Dalloz, Rep. Suppl.. Disposttione entre vifs, No. 320: Laurent, XII No. 184; Baudry et Colin, Donations ct testamenis, 
I, Ne. 995; Alexandresco, ed. 9-a. LY, par- 
tea I, p. 657; Contra: Demolombe. XIX, 
No 552), 

16. Dacă mai multe donaţiuni sunt fă- 
cute prin acte diferite în acceaşi zi, reduc- 
liunca va începe cu cea făcută mai în 
urmă, dacă aceasta se poute stabili, fie din. indicaţia orei, fie din alte împreju- 

jrări; dacă însă nu se poate deluce care 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE 

o ordine de preferinţă poate fi ta-: 

-entre vifs, No. 322; 

Art. 850 

a fost făcută înainte şi cure pe urmă, toate 
aceste donațiuni vor fi considerate că au 
aceecaş dată. (Dalloz, Râp.. Dispositions en- 
tre vils, No. 1217; Alexandresco, ed. 9-a, IV, partea |, p. 036, 037; Comp.: Josse- 
rund;, ÎL, No, 17%; C Ilamangiu, 1, Ro- 
setti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, [II, No. 
1003). 

17. In ceeace priveşte determinarea datei donaţiunilor, pentru cele făcute, prin act uutentic. data acestui act va fi data donațiunei. (Dalloz. Rep. Suppl. Disposi- tions entre vils, No, 521: Josserand, UI, No, 1732; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- tea Î, p. 634, nota 2: C. Iamangiu, [. Ro- setti-Bălănescu şi “AL, Băicoianu, III. No. 
1003). 

, 18. Dacă ucceptarea unei donaţiuni sa făcut prin act separat, data donaţiunei pentru a sc face reducţiunea, va fi aceea i notificării acceptării către donator, (Dalloz, Rep. 'Dispositions entre vifs, No— 1219; Iluc, VI, No. 176: Alexandresco, cd, 2-u, IV, partea 1, p. 633, nota). 
9. Darurile manuale si donaţiunile de- Shizate dacă nu au dobândit data certă, conform dispoziţiilor art. 1528. e. civ. În. (1152 c, eiv, rom.). înainte de decesul donatorului, ele vor fi considerate că au fost făcute în ziua decesului. moment când au dobândit data certă, (Dalloz. Râp. Suppl., Dispositions cutre vifs, No, 321; Bau. dry ct Colin, 'Donations et testaments, [, No. 1000 urm.: Planiol..I1l, No. 3410 bis: Josserand, III, No. 1552; Alexandreseo, ed, 2-a, IV, partea |, p. 655, nota; C. Haman. - iu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. No. 1003), 

20. După altă părere, în cecace pri- veşte darurile manuale, data lor va puteă fi stabilită prin toate mijloacele posibile şi în special, prin actele defunctului, de- oarece ele nu trebuese făcute prin act scris. (Josserand, III, No. 1735). | 21. Donuţiunile de bunuri viitoare, care produc efecte după încetarea din viaţă a donatorului, constituind udevărate donaţiuni între vii, vor. fi reduse după data actului prin care au fost făcute. (Pla- niol, III. No. 3110: Colin et Caupitant, III. p. 740; Josserand, III, No. 1731; C. llaman- siu, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. No, 1003), ” 
22, ln cazul când există mai multe do- națiuni succesive şi dacă unul din do- natarii posterior a devenit insolvabil, după o părere, donatarul anterior nu poate face „nici o obiecţiune ca să se sustragă dela reducțiune în ceeace priveşte complectarea rezervei, căci insolvabilitatea donatarului posterior nu poate prejudiciă inoştenito- rului rezervatar. (Troplong, Donations et testaments, II, No, 996, 997: Grenier, Do- nations ct testaments, IV, No. 632: Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 655 ter, nota îi, p, 227; 'Dalloz, Rep. Suppl., Dispositions 

Josserand. III. No. 1754; Comp.: Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea |, p. 657 urm.; C, Hamangiu, LI. 
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Art. 851 

Hosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1002). : 

D8. In cazul precedent, donatarul an- 
terior a cărui donațiune a fost redusă din 
cauza insolvabilităţii  donatarului poste- 
rior. are acțiune în contra acestuia în 
cazul când ar puteă dobândi în urină u- 
vere. (Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 
No. 1278). ' 

24, După aliă părere, insolvabilitatea 
unui donatar, a: cărni donaţiune trebuiă re- 
dusă. va trebui să fie suportată proporţio- 
nal atât de donatarii unteriori cât şi de mos- 
tenitorul rezervatar. (Pothier, Donations en- 
tre vifs, VIII, No. 236: 'Duranton. . VIII, 
No. 339; Demolombe. XIX. No. 606: De- 
mante ct Colmet de Santerre, IV, Ao. 6! 
bis, IL; Iluc, VI, No. 179; Baudry et Colin, 
Donations et testaments. Î, No. 1006 urm.). 

25, După a treia părere, în caz de 
insolvabilitatea ultimului donatar, aceasta 
va privi numai pe moștenitorul rezervatar. 

DESPRE -DONAȚIUNI ŞI DESPRE TESTAMENTE * Codul civil 

(Mourlon, Îl, No. 657; Luurent, XII, No. 
191, 205). : 
26, In: privinţa donaţiunilor de imo- 

bile, în cazul insolvabilităţii donatarului 
de imobile. moștenitorul rezervatar va a- 
veă dreptul să revendice imobilele dăruite: 
dela terții deientori. (Aubry et Rau, ed. 
j-a, VII, $ 685 ter, notele 5, 6, p. 236; Dal- 
loz, Rep, Suppl.. Dispositions entre vils, 
No. 322), 
27, Dacă insolvabilitatea unui donatar 

a avut loc după deschiderea succe- 
siunei, pierderea va fi suportată numai 
de moștenitorul rezervatar. (Demolombe, 
NIN, No. 603: [uc, VI, No, 179; Baudry 
ct Colin. Donations ct testamenis, Î, No. 
1011: Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea 
I, p. 639). 
“28, Art. 935 c. civ. îr. a fost eliminat 

de legiuitorul român ca inutil. deoarece 
nu e decât o consecință a art. 925 ce. civ. 
fr. (850 e. civ. rom). (Alexandreseo, cd. 
2-a. LV, partea ÎI, p. 640). 

Art. 851. — Când donaţiunea între vii, supusă la reducţiune, s'a 

făcut la unul din cei cu drept de moștenire, acesta va puteă' scădea 

“partea cu care ar trebui să se reducă donaţiunea, din partea ce i 

Sar cuveni ca erede în bunurile nedisponibile, dacă aceste bunuri 

sunt de aceeași natură cu cele dăruite. (Civ. 736, 741, 752, 764, 710, 

7 846, 850; Civ. Fr. 924). 

Tezt. jr. dt. 924. — Si In donation entre-vifs reduetible a ct faite ă lun 

des suecessihles, îl pourra retenir, sur les biens donns la valeur de la portion qui 

lui appartiendrait, comme heritier, dans les biens non disponibles, sil sont de 
la mâme nature. 

Bibliografie (continuare). 
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INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

A tare 7. - Legate 7, 10, îl, 

Bunuri de “i ceeaş. natură | Licitaţie îv, 11. 

59, 13—17, , Mobile 12. 

Bunuri fungibile 9. Moştenitor 

Compensare în bani 31, fă. p urm 
ițtiuni indispensabile artaj 10. 

Conșitiuni i P Raport 7, 13—15, 17, 18, 
Reducţiune î urm. 

.. Reducţiuneîn natură 2.3, 

rezervatar î 

Consumare 9. , 
Cotitate disponibilă 4, 1) e 

Derogare 1. : Renunţare 13. 
Descendenţi 1. - Rezervă 2, 

Dispensă de raport î, î, Scădere 5—t3, PN 

16,18... -2 Scutire de raport 7, 13, 

Donaţiuni î urm. „16, 18. . 

Excepţiune 6. Servitute 11. 

Imobile 3, 4, 8, 12, 16. Succesibil | urm. 

Innivizibilitate 10, 11. 

„Doctrină, 

- 4, Prin cuviniele: „cei cu drept de 1no- 

ştenire”, cuprinse în art. S5! c, civ. rom:; - 
irebuesc înțeleşi- descendenţii defunctului, 

deoarece numai descendenţii sunt supuşi 

raportului în legea noastră. (Alexandrezco, 
ed. 2-a, IV, partea 1. p. 645, nota 2). 

D, Rezerva se va luă de moștenitorul 
rezervatar în natură, cu toate că în co- 
dul civil nu se prevede, în accastă pri- 
vință, nici o dispoziţiune. (DemolomLe. 
XIX. No. 6S9: Aubry ct Rau, ed. s-a, VII. 
$ 6S5 ter, p. 224: Dalloz. Râp.. Suppl.. Dis- 
positions enre vifs, No. 525: Laurent XII, 
No. 192; Josserand. III, No. 1735; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea [, p. 047: C. 
IMamangiu. Î. Rosctti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu. III, No. 1001, 1005). 

2, Donatarul. când sufere reducțiunea, 
trebucşte să predeă rezerva în natură. 
chiar.dacă el ar îi moştenitor şi nu poate 
oferi comoştenitorilor săi rezervatari, com- 
plectarea rezervei în bani sau în imobile. 

_ (Demolombe, XIX, No. 569, 559, 591; Mi- 
chaux, IDonations. No. 404 urm.: Aubry 
et Rau. ed. 4-a, VII. $ 6S5 ter, p. 224: 
Dalloz. Rep... Dispositions entre viis, No. 
1249; Laurent, XI. No. 1S2. 192; Huc, VI. 
No. 17?: Planiol, IL. No. 3112; Alexan- 
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dresco, ed. 2-a. 1V, partea |, p. 07: N. 
Stănescu, Purtaj şi rezervă, No. 1155: C. 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu. III, No. 1001). 

&, Donatorul nu are dreptul să dispună 
ca reducțiunea donaţiunilor să se facă 
altfel decât în natură, şi moștenitorul re- 
zervutar poute refuză, cu toată clauza 
contrară din actul de donaţiune, ca să 
primească în bani ceeace întrece peste co- 
titatea disponibilă în donaţiunile imobi- 
liare.__(Dalloz, Rep. Disposilions entre 
vils, No. 1240). , 

5, Potrivit dispoziţiunilor art, 924 c. 
cit. În. (S51 c. civ. rom.). când donaţiunea 
între vii supusă la reducţiune sa făcut 
unui succesibil, acesta va puteă scădeă 
partea cu care ar trebui să se reducă do- 
nuțiunea, din partea cei sar „Cuveni ca 
moştenitor în bunurile nedisponibile, dacă 
aceste bunuri sunt de acecaş natură cu 
cele dăruite. (Dulloz, Rep., 'Dispusitions 
entre vi[s, No. 1030, 1240, 1245: Josserand, 
IN, No. 1740, 1731; Alexandresco, ed. 2-a 
IV, partea I, p. 6406 urm; C, Ilamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu si Al. Băicoianu, III, 
No. 1001, 1005). 

6. Moşitenitorul donutar nu se puute 
prevală de dispozițiunile art. 924 ce. civ. 
fe. (S54 e. civ. rom.), decât dacă îndepli- 
nește toate aceste condițiuni, deoarece. re- 
gula prevăzută în acest urticol constitue 
o excepțiune.  (Dalloz, Rep. Dispositions 
entre _vifs, No. 1050, 1242, 1245: C. llaman- 
giu, L Rosetti-Bălănescu si Al. Băicoianu, 
III. No. 1004). 

7, Pentru ca dispoziţiunile art. 924 ce. 
civ. fr. (S5L ce. civ. rom.), să-şi păscască 
aplicațiunea, sunt necesare patru condi- 
țiuni: 1) trebucşte ca moștenitorul care 
invoacă dispoziţiunile acestui articol să 
fi acceptat succesiunea; 2) trebuceşte ca 
succesibilul să fie donatar iar nu legatar, 
deoarece dispozițiunile. acestui articol sc 
aplică numai donaţiunilor între vii iar nu 
şi legatelor: 3) trebueşte ca donaţiunca să 
fi fost scutită de raport; 3) trebueşte ca 
succesiunea să cupriulă alte bunuri afară 
de cele pe care le reţine succesibilul do- 
natar pentru complectarea rezervei sale. 
(Dalloz, Rep., Dispositions entre viis, No. 
1030; Baudry et Colin, Donations et tes- 
taments, I, No. 933: Comp.: Josserând, II]. 
No. 1741; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 

“I, p.638, nota +, 651; C, Iamangiu, Î. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 
1001). 

8, Prin expresiunea: „de accecaş natură” 
întrebuințată în art. 924 c. civ. fr. (851. 
€. civ, rom.), legea nu înţelege ca bunu- 
rile să fie de aceeaş specie. supuse la 
aceeaş cultură şi la acelaş mod de exploa- 
tare; astfel sunt de acceuş natură toate 
bunurile fonciare cu toate ci de o cultură 
deosebită. (Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No, 1051). IN 

9. Când donaţiunea reductibilă a avut 
de obiect lucruri fungibile sau consump- 
tibile, donatarul va puteă restitui o can- 
titate egală de Imcruri de aceecaş specie 
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şi calitate deoarece se presupune că el 
a întrebuințat obiectele dăruite conform 
destinaţiei lor. (Mourlon, IL. No. 64; Iluc, 

No. 178; Alexandresco. ed. 2-a, IV, 
partea I, p. 052). 

10. In cazul când împărţeala în natură 
nu este posibilă, se vor aplică, prin ana- 
logic, dispozițiunile art. 1086 c. civ. fr. 
(15$S ce. civ. rom.) şi lucrul legai suu dă- 
uit se va vinde prin licitaţie pentru a se 
impărţi preţul.  (Alexandresco, ed. 2-a, 
V, partea |, p. 647, 648). 

| |. Dacă licitaţia nu este posibilă, cum 
ar fi de exemplu. în cazul când defunctul 
ar fi legat unui proprietar vecin o servi- 
tute de trecere asupra fondurilor sale. 
legatarii vor păstră lucrurile indivizibile 
şi vor plăti moștenitorilor rezervatari su- 
ma de bani până la cure legatul lor este 
supus reducțiunei. (Duranton. VIII, No. 
566; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. 
p. 645). 

12, Dispoziţiunile art. 924 e. civ, îr. 
($51 ce. civ. rom.), îşi găsesc „aplicațiunea 
atât la imobile cât și la lucrurile mobile. 
(Demolombe, XIX, No. 589, 591; “ro long. 
Donations et testaments, Il. No. 974; Alour- 
lon. IE, No, 644; Marcade, Art. 924; Aubrv 
et Rau, cd. 4-a, VII, $ 655 ter, p. 224; Lau- 
rent, ALI, No. 192; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea I, p. 648). 

13. Se naşte întrebarea: cum se pot 
impăcă dispozițiunile ari, S66 ul, 2 c. cir. 
în. (770 a]. 2 c. civ. romi, potrivit că- 
rora succesibilul donatar poate reţine 
imobilul în întregime, cu obligaţia de a 
recompensă pe comoştenitorii săi în cazul 
când porţiunea disponibilă este mai mare 
decât jumătatea valorii imobilului, cu dis- 
poziliunile art. 924 c. civ. fr. (851 c, civ. 
rom.), care nu vorbeşte de această con- 
dițiune şi potrivit căroru -succesibilul do- 
natar, poate reţine imobilul în cazul când 
se găsesc în succesiune bunuri de acecaş 
natură. După o părere, în cel de al doilea 
articol, este vorba de un moştenitor care 
renunță la succesiune, donatar cu sau fără 
dispensă de raport şi care poate să păs- 
treze darul până la concurenţa cotității 
disponibile şi a părţii sale din rezervă, 
dacă în succesiune se găsesc bunuri de 
acecaş natură,  (Delvincourt, II; p. 248, 
nota 9). ' aa 

14. După a douu părere, dispoziţiunile 
art. 924 ce. civ. în, (S51 ce. civ. Tom.) con- 
știtucsc o repetare a dispoziiiunilor - art. 566 al 1 c. civ. fr. (770 al. 1 c, civ, rom.) ŞI nu Sunt în contrazicere cu aliniatul al 
doilea al acestui articol, care prevede cu- zul când raportul în natură trebucşte sau nu trebucşte să aibă loc. (Grenier, Dona- tions ct _testaments, II, No. 627; Demo- lombe, XIX, No. 599: Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, I, No. 951; Laurent, 
XII, No. 19; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 646, text și nota î; C. IHa- 
manșiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 

m: 

15. După a treia părere, ambele. aceste 

,
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uvticole trebuese combinate peniru a se pu- 

teă aplică odată. (Duranton, VII. No. 402). 

(G.'După a patra părere, dispoziţiu- 

nile art. S66 c. civ. fr. (770 c. civ. rom-), 
îşi vor găsi aplicațiunea când imțbilul 

dăruit, eu scutire de raport, unui ntoşte- 

nitor nu este redus decât parţial, iar dis- 

pozițiunile art. 924 c. civ. fr. (S51 ce. cir. 

rom.) îşi vor găsi aplicaţiunea când imo- 

bilul dăruit cu scutire de raport unui mo- 

stenitor este atins prin reducțiune în în- 

tregime. (Coin-Delisle, Commentairc, Art. 

924, No. 2; Marcade, Art. 924). 
17, După a cincea părere, aceste două 

articole prevăd cazuri cu totul deosebite: 

dispoziţiunile art. 924 ce. cir. fr. (551 c. 

civ, rom.), îşi vor găsi aplicațiunea când 

bunurile vor fi de acecuş natură iar dis- 

pozițiunile art. 806 c. civ. îr. (770 c. civ. 

rom.). își vor găsi uplicaţiunea când bu- 

nurile nu sunt de acecaş natură. (Ioul- 

lier, V, No. 153: Vazeille, Successions, Art. 
924, No. i; Troplong, Donations et testa- 
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ments, LI, No. 1006; Dalloz, Râp., Dispo- 

sitions entre vils, No. 1052). 

18. Cu toate că în art. 924 c. civ. în. 

(S3L e. civ. rom.), nu se prevede condi- 

jiunea scutirei de riiport, după cum este 

prevăzut în art. S00 ce, civ. în, (770 e. civ. 

rom.), totuşi şi acest articol presupune 

cazul unei donațiuni, care întrece cotita- 

tea disponibilă şi care a fost scutită de 

raport, deoarece legea prevăzând că nu- 

mai cceace întrece peste cotitatea dispo- 

nibilă se va restiţui suceesiunci, trebuceşte 

ca donaţiunea făcută descendenților să 

fie scutită de raport, întrucât altfel în- 

treaga donațiuue trebueşte supusă rapor- 

tului, chiar în cazul când nu trece peste 

cotitatea disponibilă. (Demolombe, XIX, 

No. 594: Mourlon. II. No. 644; Marcadc, 

Art. 924% Laurent, XIL, No. 194: Alexan- 

dreseo, ed. 2-a, 1V, partea Î, p. 654, nota 4). 

19, A se vedcă art. 770 din codul civil 

cu notele respective. 

Arţ, "852. — Se vor reduce cu analogie atât legatele universale 

cât şi cele particulare, fără distincţiune. (Civ. 775, 853 urm., 888 

urm., 893 urm., 899 urm., 902, 909; Civ. Fr. 926). 

Text. fr. Art. 926, — Lorsque les dispositions testamentaires exetderont, soit 

la quotite disponible, soit la portion de cette quotite qui resterait aprts avoir 

deduit la valeur des donations entre-vifs, la reduction sera faite au mare le frane, 

sans aueune distinetion entre les less partieuliers. 
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Caducitate 4. 
Cauţiune 5, 6 
Compensare în bani 10, 
Condiţiune 5, 6. 
Cotitate disponibilă 3 
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Deces 2. 
Derogare 2, 4. 
Despăgubiii 15. 
Donaţiune î. 
Eliminare î, 
Imobile 16, 
lacetare din viaţă 2. 
indivizibilitate 9, 10. 
inutilitate 1. 
Legate 2—16, 
Legate condiționale 5, 6. 
Legate cu titlu universal 

13, 14. 
Legate particulare 4, 11,   

12, 14, 15 
legate universale 4, 12— 

5, 
Licitaţie 9, 
Moarte 2, 
Mobile 16. 
Mobile corporale 16. 
Mobile incorporale 16. 
Moştenitori rezervatari Ge 

7, 14,12 
Preferinţă 2, 4. . 

Proporţionalitate 4, 7, ît, 
12, 

Reducţiune 2 urm. 
Reducţiune în natură î, 

9. 19 - 
Rezervă 3, 3, îl. 
Rezoluţiune 6. 
Testament, a sr vedea cu- 

vântul: „L.epate*. 

Doctrină, 

|, Art. 925 c. civ. în, a fost eliminat de 

legiuitorul român ca inutil, deoarece nu 

e decât o consecinţă a art. 925 e. civ. fr. 

(850 c, civ. romi. (Alexandresco, cd. 2-a, 

1Y, partea I,:p. 640). . 

"2, Dispoziţiunile “testamentare vor îi 

reduse în acelaş timp, deoarece. îndiferent 

de daia lor, ele au efect după -decesul 

testatorului, şi sunt considerate ca făcute 
în acelaş timp, afară de cazul când tes- 
tatorul a prevăzut vreo_prelerinţă. (De- 
molombe, ALX. No.. 542. 545; Dalloz, ep» 
Dispositions entre viis, No. 1924; Laurent, 
XII, No. 174, 176: Baudry et Colin, 'Dona- 
tions et testamenis. Î, No. 96$S; Josserand, 
II, No. 1725, 1727: Alexandresco, cd. 2-a, 
IV. partea I. p. 640, 642, 644; C. Hamangiu, 
[. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Lil, 
No. 996, 997, 998). 

3. In cazul când testatorul a lăsat toată” 

cotitatea disponibilă, legatul va fi execu- 
tat în întregime, dacă nu există donațiuni: 

dacă donaţiunile făcute absorb înireaga co- 

titate disponibilă, legatul va Îi caduc iar 
dacă donaţiunile sunt mai mici decât co- 
litatea disponibilă, legatul se va execută 
pentru restul cotităţii disponibile. fără a 

atinge rezerva. (Demolombe, XI, No. 
566; Demante et Colmet de Santerre, 1Y. 

No. 61 bis, II; Dalloz. Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 1103; Baudry ei Colin, 'Do- 

nations et testamenis, I, No. 972; Comp.: 

Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. p. 
640, 6; C. Hamangiu. IL. _Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 99%). 

Zu In cazul când dispoziţiunile _testa- 

mentare sunt supuse reducțiunei, ele vor 
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fi reduse proporjionul fără a se distinge 
intre: legatele universale şi legatele par- 
ticulare şi oricare ar fi bunurile testate, 
afară de dispuziţiu expresă contrară a 
testatorului. (Demolombe, XIX, No. 559; 
560; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 64 bis 11; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
S$ 655 bis, nota 2, p. 221; Dalloz. Rep. Dis- 
positions entre vils, No, 1225: Suppl., Dis- 
positions entre vils, No. 323: Laurent, NL, 
Ao. 1S1: Huc. VI, No. 174; Baudry et 
Colin, 'Donations et testaments, L, No. 97u; 
Josserand, III, No. 1727; Alexandrescu. 
ed. 2-a, 1V, partea |. p. 041, 04; N, Stă- 
nescu, Partaj şi rezervă, No. 1135 urm: 
C. Hamangiu, |, Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu. ÎLL, No. 997). 

5, Câud există legate sub condijiune 
suspensivă în concurență cu legate pure 
şi simple, legatele condiţiunale sunt con- 
siderate că nu există şi lesgatarii pur şi 
simpli vor trebui să dea „cuuţiune că vor 
restitui cecace au primit mai mult, în ca- 
zul când sur îndeplini condițiunca, (Dal: 
loz, Rep., Dispositions entre vis, No. 1239). 

6, Când există legate sub condițiune 
rezolutorie, ele vor fi executate însă le- 
gatarii vor trebui să dea cauţiune, fie ce- 
lorlalți legatari, fie moşteniturilor rezer- 
vatari pentru cazul când dreptul lor ur fi 
rezolvit. (Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vils, No. 1239). . 

Ta Mloştenitorul rezervatar poute cere 
«dela fiecare legatar în parte complectarea 
rezervei sale, proporțional. deoarece fie- 
care  legatar trebueşte să contribue la 
plata rezervei. (Dalloz, Rep. Dispositious 
centre vis, No. 1234: Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, I, No. tut»). 

8, Fiecare legatar trebueşte să pri- 
mească obicetul special care i-a fost lă- 
sat sub rezerva de a suferi o reducţiune 
-asupra, prețului rezultat,  (Dalloz, ep. 

ispositions entre vifs, No. 1234: Comp.: 
Alexandresco. ed. 2-a, LV, partea Î. p. 682, 
nota 1). 

9. Dacă obiectul testat şi care urmează 
:a suferi reducțiunea, nu poate fi divizat 
în natură, după o părere, cl va fi vân- 
-dut la licitaţie și reducţiunea se va operă 
asupra pretului rezultat. (Dalloz. ep. 
Dispositions entre vifs, No. 1954: Baudry 
“et Colin, 'Donations ct testamenis, I, No. 
*970). - 

10. După “altă părere. în acest caz, 
«dacă reducţiunea asupra obiectului lăsat 
prin testament, este mai mică decât jumă- 
tate din valoarea acestui obicet, legatarul 
va reține obiectul plătind în bani porțiu- 
nea ce trebueşte redusă. (Dalloz, Râp. 
Dispositions entre vifs, No. 1254). 

[(. Pentru reducțţiunea proporțională 
a legatelor particulare, se va întrebuință 
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următoarele norme: dacă legatele absorb 
întreaga avere, se va calculă ceeace putcă 
să ia fiecare legatar dacă nu ar fi existat 
rezervă şi se vu scădeă din fiecare legat o 
sumă proporţională; "dacă însă lesatele 
nu absorb toată rezerva, se va calcula va- 
loarea totală a legatelor, comparându-se 

"cu cceace rămâne moștenitorilor rezer- 
vatari, după care se calculează ceeace 
lipseşte moștenitorilor rezervatari şi se 
stabileşte ceeace fiecare lesatar. trebueşte 
să deu proporțional cu legatul său. (Dal- 
loz. Rep., 'Dispositions entre vifs, No. 1233; 
Baudry et Colin, Donations ct testaments, 
I, No. 973: Comp: C. Ilamangiu, |. Ro- 
sctti-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. 
997). 

12. Când există un moştenitor rezer- 
vatar, un legatar universal şi legatari par- 
ticulari, se va calculă mai întâi ceeace 
fiecare lepatar ar îi uvut dacă nu există 
moștenitorul rezervatur şi apoi: se vor 
reduce legatele în mod proportional. (Du- 
ranton, VIII, No. 363; Demolombe, XIX, 
No. 552. 56S urm.: Mouclon, Il, No. 635; 
Marcade, Art. 926: Dalloz, Ren. 'Dispo- 
șitions entre vifs, No. 1236; Laurent, NIL 
No, 157; Baudry cet Colin. Donations et 
testaments, Î, No, 974: Alexandresco, ed. 
2-a, IV. partea IL, p. 045). | 

13. Pentru legatarul cu titlu universal 
se va procedă, în privința reducfiunei, ca 
şi pentru Jegatarul universal, 'deoarece 
deşi art. 926 e, civ, în. (S32 e, civ. rom.), 
vorbeşte numai de lesgatele universale, to- 
tuşi dispoziţiile sale se aplică la toate le- 
gatele în genere. (Demolombe, XIX, No, 
536, 357; 'Demante et Colmet de Santerre, 
IV, No. 64 bis, 1; Dalloz, Rep. Disposi- 
tions centre vifs, No. 1236: Baudry ct Co- 
lin, Donations ct testaments, Î, No. 971; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 041, 
nota. 5: N. Stănescu. Partaj şi rezervă, 
No. 1işş, - 

14, În cazul când legatele particulare 
absorb întreaga masă a bunurilor, lega-. 
tarul universal sau legatarul cu titlu uni- 
versal nu poate pretinde nimic. (Dalloz, 
Itcp., Dispositions entre vils, No. 1236). 

5, Legatarul particular a cărui legat 
a suferit o reducțiune deoarece atingea 
rezerva. nu are dreptul să ceară nici o 
indemnitate dela  legatarul universal. 
(Maread, Art. 926, No. 2; Dalloz, Rep. 
Disposilions entre viis, No. 1238). 

16. Dispoziţiunile art. 926 ce. cir. tr. 
"(852 c. civ. rom.),. nu fae distincțiune în- 
tre legatele de imobile şi legatele de lu- 
cruri mobile corporale 'sau incorporale, 
de lucruri determinate numai în specie. 
în cantitate sau şi în individualitatea 
lor. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. 
p. 04, 64, text şi nota'1), 

Art. 853. — Când testatorele va declară ca un legat să fie plă- 
tit, preierindu-se celorlalte, acest legat nu va fi supus la reducțiune, 
decât după ce valoarea celorlalte le 
(Civ. 852, 893, 909; Civ. Fr. 927). 

gate nu va împlini rezerva legală. 
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Art. 854 

Tezt. fr. Art. 927. — Ntanmoins, dans tous les cas ot 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE .TESTAMENTE Codul civil 

le testateur aura expressement d6elare qu'il entend que tel legs soit'aequitt€ de preference aux antres, 
cette preference aura lieu; ct le legs qui en sera Vobjet, ne sera reduit «qwautant que la valeur des autres ne remplirait pas la reserve legale. 

Doctrină, 

|. Potrivit dispozitiunilor -art, 927 ce, 
civ. fr. (633. e. civ. rom), când testatorul 
va declară ca un legat să fie plătit. pre- 
ferindu-se celorlalte, acest legat nu va fi 
supus la reduciiune, decât după ce va- 
loarea celorlalte legate nu va implini re- 
zerva legală. După o părere, pentru apli- 
cațiunea acestui articol nu este necesar ca 
voința testatorului să fie exprimată în 
mod expres, ci preferința poate rezultă 
din natura  liberalităţii.  (Dalloz, Rep., 
Dispositions entre vifs, No. 1229; Comp.: 
C. Iamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al, 
Băicoianu, II, No. 998: Josserand, III. 
No. 1728). 

2, istfel ar fi cazul când se face un 
legat de alimente sau de pensiune ali- 
mentară, mai ales dacă legatul nu are o 
valoare prea mare faţă cu averea şi sta- 
rea tesiatorului și a legatarului și. mai cu 
seamă între soți. (Dalloz. Rep... Disposi- 
tions entre vifs, No. 1229), 
"8, Deasemenea în cazul unui legat re- 

muneratoriu,  (Dalloz, Reâp.. Dispositions. 
entre vifs, No. 1229), 

d, Deasemenea în “cazul când sau fă- 
cut. legate de proprictate, de uzufruct şi 
de uz, legatul de uz va fi redus cel din 
urmă. .(Dalloz, Mep., Dispositions entre 

-vils, No. 1229). 
N . 

5, După a doua, părere, dominantă, 
preferința testatprului trebueşte 'expri- 
mată în mod expres iar dacă ca nu este 
exprimată în mod expres. reducerea se 
va fate proporțional, chiar dacă din împre= 
jurări particulare ar rezultă intenţia de 
preferință _a testatorului. (Demolombe, 
AIA, Ac. 562; Dalloz, Ren. Dispositions 
entre vifs, No. 1220; Laurent, NIL, No. 181; 
Baudry et Colin, Donatiohs et testaments, 
I. No. 976, 978; Alexandreseo, ed. 2-a, IV. 
partea |, p. 643 text şi nota 3). 

G. Pentru exprimarea preferințci, “tes- 
tatorul nu trebueşte să intrebuințeze ter- 
meni sacramentali. (Aubry ct Rau, cd. $-a, 
VII. $ 655 bis, nota 5, p. 222; 'Dalloz, Rep, 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 524; 
Planiol, IM, No. 5108: Alexandresco. ed. 
2-a, IV, partea |, p, 645:'C. Iamansiu. |. 
Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, Il. No. 
99: Contra: Demolombe. NIN, No. 565). 

Za Legatarii au dreptul să deroge, prin 
convenţiune, dela dispozijiunile art. 926 
e. civ. fr. (552 e. civ. rom.), cari prevăd 
reducerea proporțională a  legatelor, cu 
condițiunea ca prin această convenţiune, 
să nu se aducă atingere rezervei moşte- 
nitorilor. (Laurent. NIL. No. 179: Alexan- 
dresco, cd. 2-a, IV, partea [. p. 04; C. 
Ilamangiu. [. Rosciti-Bălănescu şi AL. Băi- 
coianu. IL, No. 998). 

„Art, 854. — Donatarul va restitui fructele porțiunei ce trece 
peste partea disponibilă, din momentul morţei donatorelui!). (Civ. 
483 urm., 521 urm,, 651, 762, 890, 1907; Pr. civ. 139; Civ. Fr..928). 

Teat. fr. Art. 928. — Le donataire restituera les fruits de ce qui excedera - la portion disponible, ă compter du jour du decis du donateur, si la demande en 
reduetion a â€ faite dans Vannte; sinon, du jour de la demande. 

Bibliografie (continuare). 

Buzouaax V. Gu., Discurs, Dreptul 5/1927, Curier Jud. 3/1927; 
CoxsTANTINESCU JAc. N, Despre succesiuni, p. 20. : 

INDEA ALFABETIC 

(la doctrină), 

Acţiune 7, 10, |  Degradări 19, 24, 
Bnuă credinţă 1, 6,2). Descendenţi 13, 15, 
Cheltueli voluptuoare 17. | Deschiderea succesiunei î 
Contract de căsătorie & urm. - 
Cotitate disponibilă 1 urm. Dobânzi 5, 7. 
Creanţă personală 9, Donaţiuni î urm. 
Creştere de valoare 16. Donaţiuni deghizate 3, 4. 
Cuipă 19. Dotă 8. i 
Daune 7, î3, 14, 15, 18,4%, Drept de retenţiune 18. 

>, Forţă majoră :16, 21. 
Deces 1 urm, | Fructe 1 urm. 

x 

du jour de la demande*, 

- Fructe naturale 5, 

Fructe civile 5, 6, Perceperea fructelor 6, 8. 
Fructe industriale 5. Posesor 6, 

' Proprietar 6, 
Raport 14, 15, 
Reducţiune 1 urm. 
Reparaţii de întreținere 12. 
Reparaţii mari 13, 

Imbogăţ re pe nedrept 13. 
Imbunătăţiri 15, - 
Imobile 9; o 

Igeetare, armati urm Restituire 1 urm, 
Moştenitori 2, 4, 9; 10, 11, | Retentiune 18. 

13, 19, Revendicare 11. 
Sarcina fructelor (2, 
Schimbări 20, 
Terţe persoane 2, îi, 

Necunoaşterea decesului. 

Neglijenţă 19. 

| 1) Art. francez corespunzător 9icontinuă „si la demande en reduction a cit faite dans l'annde : sinon. 

* 
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Doctrină, 

1. Pentru a nu restitui fructele părții. 
ce va excede cotitatea disponibilă, dona- 
tarul nu poate să alege buna sa credință 
prin necunoaştezea decesului donatorului. 
(Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 
120%). 
2, Dispoziţiunile art. 925 e. civ. fr. 

(55+ c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
atât donatarului străin de succesiune cât 
şi donatarului care vine la suecesiuneu 
-donatorului. (Dalloz, Rep., Suppl., Dis- 
nositious centre vifs, No. 351; Laurent, 
MIL No, 209; Iluc, VI, No, 179; Buudry et 

_ Colin, Donutions et testuments, |. No, 1043; 
Planiol, II, No: 5128: Alexundresco, cd. 
2-a, LV, partea [, p. 057). 

3, Dispoziţiunile art. 925 ce. civ. fr. (954 
€, civ, rom), îşi păsese uplicaţiunea la 
orice fel de donaţiuni, deci şi la donaţiu- 
nile deghizate sau ascunse sub forma unui 
contract cu titlu oneros. (Demolombe, 
NIA, No. 613; Aubry ct Rau, ed. ta. VII, 
S 0SS ter, p. 225: Dalloz, Rep. Sunn].. Dis- 
positions entre vils, No. 530; Laurent, NIL, 
Ao. 211; Alexandresco, ed. 2-u, IV, par- 
tea I, p. 653). a 

Bu Aceste dispoziţiuni îşi găsesc apli- 
-cațiunea, chiar dacă moştenitorii nu ar 
fi avut cunoștință de donaţiunea deghi- 
„zată în timpul vieţii donatorului. ţDalloz. 
ep., Dispositions centre vils, No. 1272). 

5, Prin cuvântul: „fruete”, întrebuințat 
în art. 923 c. civ. fr. (554 c. civ. rom.), se 
înţeleg fructele naturale, industriale sau 
civile şi dobânzile sumelor dăruite. (De- 
molombe, XLY, No. 611; Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vils. No. 1267; Laurent, XII, 
No. 210; Baudry cet Colin, Donations ct 
testaments, Î, No. 1042: Alexandresco, cd. 
2-a, LV, partea I, p. 657, text și nota 4. 
-635), 

6. Donatarul va aveă dreptul până la 
decesul donatorului la fructele civile scă- 
zute chiar dacă nu au fost încasate, de- 
oarece el dobândeşte fructele în calitate 
de proprietar iar nu de posesor de bună 
credinţă. (Demolombe, XIX, No. 609; De- 
mante ct Colmet de Santerre, LV, No. 66 
bis, LI. III; Laurent, XIL. No. 206, 212; 
Planiol, III, No. 3115: Alexandresco. cd. 
2-a. IV, partea [, p. 65S, nota 659). , 

7. Fructele porţiunei ce trece peste co- 
titatea disponibilă vor fi restituite cu în- 
cepere din momentul morţii donatorului. 
Dispoziţiunile art, (153 c. civ. fr. (1058 
c. civ. rom.), potrivit cărora, dobânzile nu 
se datoresc, cu titlu de daune, decât din 
ziua cererei în judecată, nu-şi găsesc a- 
plicațjiunea. în această materie. (Demo- 
lombe, XIX, No. 611; Massc ct. Verge sur 
Zachariae, III, $ 437, p. 150: Mourlon, II,: 
No. 647, nota 1: Laurent, XII, No. 210; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
I, No."1042: Alexandresco, ed, 2-a, IV, par- 
tea I, p. 638, nota; Comp.: C. llamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
„No. 1009; Contra: Demante et Colmet de | 
Sanierre, IV, No. 66 bis. III). 

DESPiE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE, Art, 854 

8. Dispoziţiunile art. 928 c. civ. în. (654 
€, civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunca şi la 
reducțiunea  donaţiunilor constituite sub 
formă de dotă, fără, deosebire dacă fruc- 
tele au “fost percepute de femee sau de 
bărbat. (Alexandresco, ed. 2-a. IV, par- 
tea Î, p. 05S, nota 1). ” 
9. Oblisaţia donatarului la restituirea 

fructelor in caz de reducțiunea donațiunei, 
constitue, în folosul moștenitorilor rezer- 
vatari. o crcanță personală şi ordinară 
aşă încât donatarul nu poate fi silit să 
ubandoneze, ca plată u fructelor. o parte 
a imobilului dăruit, (Demolombe, XIX, 
No. 614: Troplons, Donations et testa- 
ments. Î[, No. 1022; Alexandresco, cd. 2-a, 
IV, partea [, p. 659, nota). 

0. In dreptul civil român, contrar ca 
in drepiul civil francez, moştenitorii re- 
zervatari vor avcă. dreptul la fructe din 
ziua deschiderii succesiunii, indiferent de 
data introducerei acţiunci în reducţiune. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 
(59). 

(1. In dreptul civil român, dispuziţiu- 
nile art, 554 c. civ. rom. nu-și găsese apli- 
caţiunea a terţii achizitori, deoarece, po- 
trivit dispoziţiunilor art. $33 ce. civ. rom, 

" moştenitorii rezervatari nu au acțiune în 
revendicare contra terţilor achizitori în 
caz de reducţiune, (Alexandresco, ed. 2-a, 
V. partea 1, p. 600). 
12. Reparaţiunile de întreținere făcute 

de către donatar, lucrului dăruit a cărui 
reducțiuue se cere, cad în sarcina dona- 
tarului. deoarece sunt considerate ca o 
sarcină a fructelor, (Alexandresco, ed. 2-u, 
IV. partea I. p. 660).. 

13. Donatarul a cărui donaţiune a fost 
redusă, va aveă dreptul la o despăgubire, 
conform principiilor generale, pentru re- 
paraţiunile mari făcute de el, pe care le 
va cere dela moştenitorii rezervatari, de- 
oarece în cazul contrar, aceştia sar îm- 
bogăţi pe nedrept în detrimentul dona- 
tarului care a făcut cheltueli utile şi ne- cesare lucrului dăruit. (Alexandresco. cd. 
2-a, IV, parica 1. p. 660; Afatei Cantacu: 
zino, p. 295: C. Ilamanșiu. |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1008). 

14, Sc vor aplică la reducţiune toate 
normele privitoare la despăgubirile, la 
care are dreptul descendentul donatar su- 
pus raportului. deoarece este o complectă 
analogie între situaţia donatarului supus 
reducțiunei şi situația descendentului do- 
natar supus raportului de art. 801, 862 ce. 
Civ, În. (706 c.- civ. rom.). (Demolombe. 
IA. No, 370; Laurent, XII, No. 212; Bau. 
dry et Colin, MDonations ct testaments, |, 
No. 1056; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea I, p. 661). - 

15. Deasemenea aceleaşi norme se vor 
urmă şi în privinţa îmbunătățirilor făcute 
de donatar la imobilul dăruit. (Troplons, 
Donations ct testaments, II, No. 972; Lau- 
rent, XII, No. 212; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea [I, p. 601: C. Hamangiu, Î. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1008), | 
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16. Donatarul nu are dreptul la des- 
- păgubiri pentru creşterele de valoare ale 

imobilului dăruit, fără cheltueli din par- 
tea sa. (Laurent. XIL, No. 212; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, [Y, partcu |, p. 001, nota 2). 

17. Deasemenea nu are drept la des- 
păgubiri pentru cheltuelile  voluptuoare. 
(Alexundresco, cd. 2-a, IV, partea |, p. 

601, nota 2. 
18. Până la pluta despăgubirilor, do- 

natarul, va aveă, după părerea dominantă, 
în baza dispoziliunilor art. S67 c. cir. În. 
(71 e. civ. 'rom.), dreptul de retenţiune. 
(Demolombe, XIX. No. 616: Grenier. Do- 
nations et testaments, LV, p. 267, nota b; 
Laurent, XII, No. 215; Baudry et Colin. 
Donations ct testaments, |, No. 1058; Jos- 
serand, Îl], No. 1739: Contru: Alexan- 
dreseo, ed. 2-a. IV, partea IÎ, p. 661, 062). 

19. lonatarul datorește despăgubiri 
moştenitorului rezervatar, pentru strică- 
ciunile cauzate prin faptul, culpa sau ne- 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE Codul civil 

elijența sa, până la concurența scăderei 
valorii imobilului. în momentul deschide- 
rei succesiunei. (Alexandresco, ed 2-a, IV, 
partea Î. p. 662: Matei Cantacuzino, p. 
205; C. Iamangiu, |. Rosetii-Bălănescu și 
AL. Băicoianu, ÎI, No. 1008). 
20. Deasemenea. donatarul este răs- 

punzător de scăderea valorii rezultată din 
schimbările aduse lucrului dăruit. chiar 
cu bună credință. (l)uranton. VIII. No. 
333; Demolombe. XIX. No. 615: Aubry et 
Rau, ed. 4-a. VII, $ 6S5 ter, p. 227, 2%; 
Contra: Laurent, NU, No. 214). 

21. Donatarul nu este răspunzător de 
degradarea sau deprecierea imobilului 
dăruit. provenite din întâmplare, din ve= 
chime sau din cauză de forță majoră. 
(Alexandresco, ed. 2-a. 1V, partea |, p. 
002. 665). : 
"929, A se vedcă art. 769 din cadul civil 

cu notele respective. 

Art. 855. — Donatorul') este obligat, dacă a alienat bunurile 
dăruite, să îacă în urmă reportul excedentelui peste porțiunea dispo- 
nibilă, după valoarea lucrurilor din timpul morţei disponentului. 
Civ. 365, 651,765, '834, 850, 923, 1899, 1895; Civ. Fr. 930); 

Teat. fr. Art. 980, — L'aetion en reduction ou revendication pourra ctre 
" exerece par les hfritiers contre les tiers dâtenteurs des immeubles faisant partie 

des donations et alienes par les donataires, de: la meme manitre et dans le meme 
ordre que contre les donataires eux-mâmes, et discussion prtalablemenr faite de 
leurs biens. Cette action devra ctre exerete suivant lordre des dates des aliena- 
tions, en commencant par la plus recente. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU TRAIAN, Aolă sub C. Apel Bucureşti $. III, 333 din 25 Nov. 1935, Curier 
Jud. 39/1926; , - 

BuzDUGax V. Gu., Discurs, Dreptul 3/1927, Curier Jud. 3/1927: 
CoxsTANTINESCU Jac. N... Despre succesiuni, p. 187, 198 urm,; Despre ipoteci, p- 155, 184; 
loxescu M. C., Aofă, sub C. Apel Craiova 9. II, 1 din 5 lanuuri: 1925, Pand. Rom. 1925, II, 75. 

Doctrină. 

1, Contrar ca în art. 930 ce. civ, Îr., în 
dreptul civil român, teriii achizitori cu 
titlu oncros „sau gratuit ai bunurilor dă- 
ruite, nu pot fi atinşi prin acţiunea în re- 
ducţiune a moștenitorilor rezervatari. 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea L. p. 603, 
text şi nota 5, 654, 656, 005; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, n, 
No 1006, 1007). - 

9, Potrivit dispozițiunilor art. 855 c. 
civ. romm.. care diferă în conţinutul său de 
dispoziţiile art. 930 e. civ. fr., corespun- 
zător. donatarul, dacă a înstrăinat bunu- * 
rile dăruite. este obligat să raporteze ex- 
cedentul peste porțiunea disponibilă. după 
valoarea bunurilor înstrăinate, din mo- 
mentul morţii donatorului; prin -urmare 

(A- 

potrivit dispoziţiilor acestui articol acţiu- 
nca în reducţiune se poate introduce nu= 
mai contra donatarilor, legatarilor şi mo- 
stenitorilor lor iar nu şi în contra suba- 
cluzitorilor de bună credinţă dela aceştia. 
rămânând dreptul rezervatarilor de a cere 
delu donatari, legatari sau moştenitorii 
lor, plata excedentului peste cotitatea” dis- 
ponibilă. (Alexandresco, ed. 2-a. IV, par- 
tea. I. p. 605, text şi nota 5: Ioan I. Ionescu, 
Dota sub raportul înstrăinării, p. 6S urm.; 
N. Georgean, Studii Juridice, IL. p. î7t). 

3, Aloşienitorul rezervatar nu poate a- 
tacă înstrăinarca făcută de donatar, chiar 
în cazul când acesta ar fi devenit insol- 
vabil. (Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea 
IL. p. 6t+, 056, 613: C. Hamangiu ]. Rosetti- 
Bălănescu şi AL Băicoianu. ÎN, No. 1007). 
“Za Reducţiunca donațiunilor care întrec 

.%) Din eroare se zice „donalorul“. în loc de „donatarul“, de oarece reportul nu se poate face decât de 

donatar la succesiunea defunctului donator. 
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cotitatea disponibilă nu are efect retroac- 
tiv. (Alexandresco, cd. 2-a, LV, partea |, 
p. 605; C. Ilamangiu, |. Roseiti-Bălănescu 
şi AL Băicoianu, IL, 1006, 1007). 

5, Potrivit dispoziţiunilor art. 55 c. 
civ. rom. dacă donatarul a înstrăinat cu titlu oneros sau gratuit, bunurile dăruite - şi este solvabil, va plăti comoştenitorilor 
săi în bani. partea care intrece colitatea 
disponibilă. după. valoarea ce bunurile 
aveau, în momentul deschiderii succesiu- 
nii, (Alexandreseo, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 654, 656; C. Ilamangiu. [. Rosetti-Bă- 
lănescu și Băicoianu, III, No. 1005, 
1007. 1005). 

6, Prin eliminarea urt, 929 din codul 
civil francez, în dreptul român, dacă imo- bilul dăruit, se găseşte, la deschiderea 
succesiunei, în 
reducțiunea se face în natură, însă moş= 
tenitorii rezervatari vor primi imobilul 
dăruit cu toate sureinele reale ca ipoteci, 
serviluţi, uz, uzufruct, cie., care au fost constituite de donatar. (Alexandresco, ed. 2-a, partea |], p. 655; C Hamangiu. I.. Rosetti-Bălănescu şi „Al, Băicoianu. IM. 
No. 1006, 1007). , 

7. Instrăinările cu titlu pratuit sau 0- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMNENTARE 

patrimoniul 'donatarului, . 

Art. 856 

netos făcute de donatar, posterior deschi- derii succesiunei, nu sunt opuzabile mo- ştenitorilor rezervatari dacă donaţiunea intrece cotiiatea disponibilă și în acest C1z rezervatarii au acţiunea în revendi- Care contra terţilor achizitori, (Alexan- dresco, cd. 2-a, IV, partea |, p. 655; C. amangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AL Băicoianu, II, No. 1007), 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până 1a 1927). 

1. Deşi potrivit art. S53 din codul civil, reducția nu se face în natură când bunu- rile donate au fost insirăinate de dona- tar,. totuşi această dispozițiune nu se u- plică şi în privința înstrăinărilor poste- rioare morţii donatorului, cari rămân gu- vernute de regulele pencrale, astfel că 
asemenea înstrăinări nu se respectă, iar chestiunea dacă simulația actului este opozabilă terţilor achizitori nu mai are a fi disentată, când însăşi aceştia nu ri- 
dică vreo obiecţiune în această privinţă, Apel. Craiova S. II, t din ă Ianuarie 1925, Pand, Rom. 1935, 11, 75), 

CAPITOLUL v, 
Despre dispoziţiunile testamentare, 

Secţiunea 1.— Regula generală pentru forma testamentelor. 
Art. 856. — Orice persoană este capabilă de a face testamenţ, dacă nu este poprită de lege!). (Civ. 208, 434, 802, 806 urm., 857 urm., 868 urm., 887 'urm,, 899, 920, 949; [L. Timbr,, 45, 46; [. 

762), 
impoz. pe succ. (Mon.. Qî. 91/921), Art. 2; Civ. Fr. 967; Civ. Ital. 

Teat. fr. Art. 067. — 'Tonte personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'heritier, soit sous“ le titre de legs, soit sous toute autre denomination propre ă manifester la volont. | Text. Ital, „iri. 762, — Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. 

Bibliografie (continuare). 
CoNsrANTINESCU JAc. N., Despre testamente, p. 6 urm; Lăzânescu Em. AL, Des droiis du conjoint survivant, p. 21. 

Doctrină, 

Î. Articolul S56 c. civ.:rom., este împru- 
mutat dela art. 762 din codul civil italian. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea TI, p. 6, 
noia |. 7). 

2, Testamentul este o declaraţie de ulii- mă voinţă, revocabili, cuprinsă întrun act, 
făcut cu anumite formaltăţi, prin care o persoană numită testator dispune, pentru timpul când nu va mai fi în viaţă, în fa- 

  

voarea, uneia sau mai multor persoane nu- mite legatari, de toate sau de o parte din bunurile sale sau de anumite obiecte deter- minate, sau impune moștenitorilor săi anu- mite sarcine, în interesul său. (Aubry et Rau, ed. s-a, VII, S 047, p.9:C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, "No. 1220 urm). 
3. Caracterul unui testament sunt urmă- 

toarele: 1) Un uct solemn; 2) Cuprinderea 
declaraţiei de voință din partea testatoru- 

1 Art. 856 Cod Civil Român este Împrumutat din codul civil Italian. 
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Art, 857 

lui; 3) dispoziţiile sunt făcute pentru timpul 
când testatorul nu va mai fi în viaţă; 4) 
testamentul este un act revocabil până la 
încetarea din viață a testatorului. (Dalloz, 
Tep., Dispositions entre vifs, No. 2461 urm.: 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 610; C. 
Jamangiu, |. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băi- - 
coianu, Il, No. 1220 urm.). 

Au Autorul testamentului se numeşte tes- 
tatator. Dispoziţiunile conţinute întrun tes- 
tament și relative la bunuri,-se numese le- 
gate. Persoana în favoarea căreia testato- 
rul face un legat se numeşte legatar. (C. 
Ilamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, Il, No. 1219). 
“5, Pentru a se putea stabili dacă un act 
constitue un testament, nu trebueşte a se 
luă în consideraţie titlul dat de testator dis- 
pozițiunilor sale, ci intențiunea sa. (Demo- 
lombe, XXI, No. 9: Aubry et Rau, ed. 4-a. 
VII, $ 666, p. 97; Iluc, VI, No. 264; Baudry 
ct Colin. Donations et testaments, II, No. 
182$, 1829). 
-6, Lestamentul nu _irebueşte ustăzi să 
cuprindă o instituire de moştenitor, după 
cum se cereă în vechiul drept roman. (Po- 
thier, Trait€ des donations testamentaire, 
article proliminaire, 2, p. 225: Demolombe, 
XXI, No. 10; Laurent. XII, No. 102 urm: 
Baudey et Colin, Donations ci testaments, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMNENTARE Codul civil 

II. No. 1850; Alexandresco, ed, 2-a, LV, 
partea II, p. 5,40). 

7, Codicilul este o declaraţie de ultimă 
voință posterioară testamentului. prin care 

se modifică, se adaugă sau se suprimă ceva 

din testamentul anterior, confirmându-l 

pentru dispoziţiunile__ nemodificate. (Ale- 

xandresco, ed. 2-a. IV, partea II. p. 5). 

8, Din art. 856 c. civ. rom. rezultă că 

în materie de iestament capacitatea este 

regula şi incapacitatea excepțiunea. (C. Ha- 

mangiu, I. Rosetti-Bălănescu și Al. Băico- 
iunu, IL. No. 1217). 

9, Cel ce pretinde că testatorul era incu- 
pabil să facă testament, trebueşte să do- 
vedească alegaţia sa, şi dovada nu poale 
rezultă decât dintr'un anumit text de lege, 
deoarece regula. generală este capacitatea 

* de a dispune prin testament şi incapacila- 
tea este o excepție. (Demolombe, XVIII. 
No. 322; Mourlou, II, No. 531; Laurent, XI, 
No, 103; Baudry et Colin. Donations ct 
testaments. ], No. 224; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 7, 146). 

Jurisprudenţă, 

(continuare dela 1924 până la 1927). 

(„A se vedceă: Art. 518. nota |. 

Art. 857. — Două sau-mai multe persoane nu pot testă prin 

acelaşi act, una în favoarea celeilalte, sau în favoarea unei a treia 

persoane. (Civ. 795, 802, 886, 938; Civ. Fr. 968). 

Tezt. fr. „ivi. 968. — Un testament ne pourra ctre fait dans le meme acte 

par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un .tiers, soit ă titre de dispo- 

'sition r€eiproque et mutuelle. 

Bibliografie (continuare). 

COSSTANTISESCU Jac. N., Despre testamente, p. 47, 145. - 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

| Revocabilitate î, 7. 
Soţi 2, 8, 
Terţe persoane î. 
Testament 1 urm. 
“Testament autentic +, 5. 
“Testament conjunctiv î 

urm. 
Testamente deosebite 6,8,. 

( 

Acceptare 7. 
act de suscripţiune 5, - 
Coală de hârtie 8, 9. 
Donaţiune pentru cauză 

de moarte 7. 
Interpretare restrictivă 6. 
Lepatar 7, 
Nulitate 3, 

Raţiune î. , Testament olograf 4, 
Reciprocităte 1,2, 6, 9.  !- Testament mistic 4, 5, 

Doctrină. - 

4, Potrivit dispoziţiunilor art. 968 c. ci. 
fr. (857 e. civ. rom). două sau mai multe 

persoane nu pot testă prin acelaş act, una 

în favoarea celeilalte, sau în favoarea unei 

terțe persoane; motivul care a determinat 
pe legiuitor să prevadă această prohi- 

bițiune în cod a fost deoarece testa- 

mentul este un act revocabil şi cl 

nu ar mai puteă fi. revocat ori când," 

dacă revocarea sa ar fi subordonată 
acrodului de voințe a tuturor. testatorilor, 

(Baudry ct Colin, Donations et testamenis, 

II, No. 1850 urm.; Josserand, III, No. 1293; 

Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 9; 

C. Ilamangiu, 1]. Rosetti-Bălănescu şi AL. 

Băicoianu, III, No. 1225). 
9, Dispoziţiunile art. 96$ c. civ. fr, (857 

e. civ. rom.) sunt-cuprinse şi în art. 1097 c, 

civ, îr. (938 e. civ. rom), potrivit cărora 

soții nu pot să testeze reciproc, unul în fa- 

voarea celuilalt prin acelaş act. (Dalloz, 

Rep„' Suppl.. Dispositions centre vifs, No. 
630; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 8,9, 19). - 

3, Potrivit dispoziţiunilor art. 96S c. civ. 

fr. ($57 c. civ. rom), combinate cui art, 1001 

c. civ. fr. (SS6 c. civ. rom,) sunt oprite, sub 

pedeapsa de nulitate orice testamente con-
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junctive. (Massc et Verge sur Zachariae, LI, 
$ 454, p. S1; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, II, No. 1851: Planiol, III, No. 
2682; Josserand, III, No. 1293; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, IV, partea II, p. 9: C, Ha- 
mangiu, Î. Rosetti-Bălănescu și Al Băico- 
ianu, III. No. 1223). 

4, Dispoziţiunile art. 96S c. civ. fr, (857 
c. ciY, rom.), îşi găsesc aplicaţiunea la tex- 
tamncntele olograte și la toate celelalte fe- 
luri de teștamente. autentice şi mistice. 
(Merlin, Repertoire, Testaments conjonctifs, 
No. 1;  Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
98, No. 5; Demolombe, XXI, No. 17; Aubry 
ct Rau, ed, 4-a, VII. $ 667. nota 2. p. 10; 
Dalloz, Nâp., Dispositions entre vils, No. 
2555; Laurent, XIII, No. 144; Baudry et 
Colin, Donations ct testamenis, I[, No. 
1557; Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea 1, 
p. 10). 

5. Două testamente autentice sunt con- 
junctive, când voința ambilor testatori de 
a dispune este cuprinsă în acelaş proces! 
verbal de autentificare şi două testamente 
mistice sunt conjunctive când se face un 
singur act de suseripliune, pentru amân- 
două. (Demolombe, XXI, No. 19: Alexan- 
dresco. ed, 2-a, IV, partea II, p. 11). 

6. Lestamentele prin care două, persoane 
dispun de averea lor una în profitul celei- 
lalte. în acelaş moment, însă prin acte 
deosebite, sunt valabile deoarece dispozi- 
țiunile art. 96S c. civ. îr, (557 c, civ, 7om,), 
opresc numai testamentele conjuctive cu- 
prinse în acelaş act şi dispoziţiunile aces- 
tui articol trebuesc înțelese in mud restric- 
tiv. (Demolombe, XXI, No. 14: Aubry ct 
Rau, cd, 4-a, VII, $ 667, text şi nota 5,.p- 
100; Dalloz, Râp., Dispositions entre vils, 
No. 2582; Suppl.. Dispositions entre vifs. 
No. 628; Laurent, XIII, No. 146; EHuc, VI. 
No. 267; Baudry et Colin. Donations et 
testaments, II, No, 1555: Planiăi, III, No. 
2682: Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea 
II, p. 9, 10, 12: C. Hamangiu, E. Dosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No, 1224). 

7. Testamentul în care a luat parte le- 
gatarul care a acceptat legatul este vală- 
bil, dacă el cuprinde „toate condiţiunile ce- 
rute de lege, deoarece participarea. legata- 
rului nu împicdecă revocabilitatea testa- 
mentului şi nu-l face să constitue o dona- 
țiune pentru cauză de moarte. (Toullier, V, 
No. 11. nota 5; Duranton, VIII, No. 11, 13; 
Troplong. Donations et testamenis, I, No. 
45, 44; Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 
No. 87; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea Il. p. ii, nota). 

8. Testameniele scrise de doi soți pe 
"două foi de hârtie legate între ele astfel: 
că se poate detaşă una de alta formând 
"două foi deosebite, sunt valabile deoarece 
nu sc aduce atingerea integrităţii mate- 
riale a celor două acte. (Baudry et Colin, 
Donations et iestaments, II, No. 1854: Ale- 
xandresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 9, 10; 
C. Hamangiu, |. Rosetii-Bălineseu şi AL 
Băicoianu, III. No. 1224). 
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"tamentul conjunctiv 

Art. 857 

- 3. Sunt valabile două testamente făcute 
în acelaş timp. la aceeaş dată şi în acceaşi 
termeni prin care testează o persoană în Îa- 
voarea celeilalte reciproc, chiar dacă sunt 
scrise pe acceaş fOhie de hârtie unul pe faţă 
şi celălalt pe verso, deoarece dependența 
materială care rezultă din această reunire a 

“celor două acte pr acceaş foaie nu împie- 
decă independența intelectuală a fiecăruia 
din ele. (Merlin, epertoire, 'Testamenis, 
section II, $ 5,' Art. 4; Demolombe. XXI, 
No. 15; Demante et Colmet de Santerre, IV. 
No. 113 his; Aubry ct Rau, ed. d-a. VII, $ 667, p. 100: Dalluz, Rep., Dispositions entre 
Vis. No. 2553; Laurent, XIII, No. 146; Iluc, 
VI, No. 267; Baudry ct.Colin, Donations et 
testaments, II, No. 1853; Alexandresco. ed. 
2-a, IV, partea II, p. 10: C. Haman iu, Le Rosetti-Bălănescu şi AJ, Băicoianu, III, No. 
1924). 

10. .Dispoziţiunile art. 968 e. civ. fr, 
(557 e.:civ. rom.), constituese după o părere, 
regule de fond. cari interezează ordinea 
publică, devarece scopul legiuitorului când 
a introdus în lege acest articol a fost ca să nu se aducă atingere principiului revo- 
cabilităţii testumentelor, (Bertrauld. Ques- 
tions pratiques et doctrinales. |, No. 154; Marcad6, Art. 968; Laurent, XIII, No. 145; 
Baudry et Colin. Donations et testamenis, 
II, No. 1$55, 1856; Colin et Capitant, III, 
D. S45; Alexundrsco, ed..2-a. IV, partea 
IT, p. îi: C. Hamangiu, L. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu. III, No. 1224). 

(1. După altă părere, dispozițiunile art, 
90S-c. civ. (rr. (857 ce. civ. rom.) constitu- 
ese o regulă de formă, după cum o indică 
titulatura scețiunei în care este cuprins 
acest articol în codul civil, (Merlin, Reper- 
toire, Testaments conjonctif, $ 3; Coin-De- 

- lisle, Commentaire, Art. 968; No. 5: Demo- 
lombe, XXI, No. 20, 476; Aubry et Rau. ed. 
4-a, VII, $ 667, text și nota 6, p. 101: Huc. 
VI, No. 267: Dalloz, Rep., Dispositious entre 
vifs, No. 2577, 2578). | 

12. In accusti a doua părere, dacă tes- tamentul conjunctiv este făcut întrun timp 
când el cră permis, este valabil deşi testa- * torul a încetat din viaţă după promulgarea 

"codului care cuprinde prohibiția acestui 
fel de icstament, deoarece. forima acielor 
este guvernată de legea timpului când au fost făcuie. (Merlin, Repertoire, Don ma- nuel, $ 2, No. 2; Demolombe, NI, No, 20; Aubry ct Rau, cd. 1-a. VII, $ 667, p. 104; Dalloz, Rep. Dispositions entre viis, No. 2577; Ilue, VI, No. 267; Comp.: Alexan- 
dresco, ed, 2-a. IV, partea II, p. 8, nota 3). 

13. Deasemenea, în această părere, es- n făcut de un francez . (român) în o ţară unde această formă este 
permisă, este valabil, deoarece forma acte- lor este Ruvernată de legea unde cle s'au 
făcut. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
968, No. 5; Demolombe, XXI, No. 20, 436; Aubry et Rau, ed. 4-a. VII, $ 667, p. 101; 
Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 
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2578; Contra: Laurent, XLIL. No. 145; Bau- 
dry ct Colin, Donations et testaments, II. 
No. 1855, 1856; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil 

parica IL, p. 16; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al Băicoianu, III, No. 1224). 

7 

Art, 858. — Un testament poate îi. sau olograf, sau făcut prin 

act autentic sau în formă mistică. (Civ. 802, 856 urm., 859 urm,, 

864 urm., 892, 1171 urm., 1182; L. aut. act. 33; Civ.Fr. 969). 

Teat fr. Art. 969; — Un testament pourra ctre olographe, ou fait par acte 
publice ou dans la forme mystique. 

Bibliografie (continuare), 

CoxsTANTINESCU Jac, N., Despre testamente, p. 10 urin. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Act scris 19, 26. | Jurământ 2, 35. 

Ameninţări 53, 53, 5. | Legat manual 26, 

Antidatare 15, Legatar 340, 42, 44—40, 

Apreciere suverană 4. 52, 54, 5, 
Ascundere 45—5], Locus regit actum 17, 18. 

tuale molipsitoare 3. Mare 3. 

Caz fortuit 31, 30,135, 40, | Aarturi 20, 27, 013,47, 
46 - 45, 55 

| Mărturisire 20, 49, 
Militari 3 
Moarte 23, 4, 4-7, 
Moştenitori 23, 27, 40, 42— 
„43, 30, 50, Sif, 

Nedemnitate 37, 

Ciumă 3, » 
Condiţiune intrinsecă 10, 
11, 12. ” 
Confirmare 9, 39—62, 
Convenţiune 6, 62. 
Culpă 52. 
Cuprinsul testamentului | Neglijenţă 5. 

3%, 37, AH Nulitate 4, 5, 6,6, 0,21,2%2, 

Dată 3. * 26, 51, 55—62, 
Obligaţie de conştiinţă 25. 
Obligaţie naturală 24. 
Perdcere 28, 31, 83-52, 
Prescripţie 63 
Prezumpţiuni 20, 29,31,31, 
+ 

Dată certă 15, 
Daune-interese 12—45, 50, 

5, 
Deces 23, 3, H—H. 
Dispariţie, a se vedea 

cuvintele: .Ascundere”, 
„Distrugere”, „Pierdere”. 

Distrugere 28, 30, 3, 3, 
42-49, 52, 53. 

Dol 51—56. 
Dovadă 2), 27—29, 36—39, 

42, 4, 460—52, 55, 59, 0, 
Enumerarea limitativă +, Refuz 3), 
Executare voluntară 58, | Retroactivitate 16. 

59, W), Bevocare 23, 2, ID, 44,46, 

Existenţa testamentului 29, 5 . 

31, 39, 34, 42, 44, 40, 4, 
5» 

Probă, a se vede cuvân- 
tul; „Dovadă“. 

Probe exterioare 12, 
Probe intrinseci 10, î1, 12, 
Raportare &. 
Ratificare 9, 58—602, 

5, 
Solemnitate 19. 
Străin 18, ” 50, 32, 

Faptul unci terțe persoane | Străinătate 3, 42. 
32, 41, 45, Substituţiune fideicomisară 

Faptul moștenitorului 32, 1, 02. 
H—H Sustragere, a se vedcă 

cuvintele; „Ascunderc*, 
„Distrugere”, „Dierdere”. 

Termcaii actului 7. 
“Terţe persoane 23, 2, 43. 
Testament 4 urm. 
Testament autentic 2, 3. 
Testamente extraordinare 

Faptul testatorului 28, 59, 
3%, 

Forma testamentelor 13— 
18, 40, 41, 4, 63. 

Forme extraordinare î, 3 
Forme ordinare î, 2. 

„Forme privilegiate 1, 3. 
Forţă majoră 31, 3, %, 

, 46. 
Fraudă 56. 
Impiedecare 53—57. 
Imprudență S2. 
Incetare din viață 23, 3, 

A » 
“Testamentele militarilur 3. 
“Testament mistic 2. 
Testament nuncupativ 21 
2. - 

Testament olograf 2, 18. 

7, Testamente ordinare 1, 2 

Inceput de dovadă scrisă | Testamente privilegiate 1: 

20, | 3. . - . 

Intenţiune 3), 33, 41,47, 58, | Testament verbal 21—25, 
Vicii 60. 
Violenţă 53, 54, 55.   60. 

Iaterpretare 11, 12, 20, 

Doctrină, 

da Formele  testamentelor prescrise de 

lege, se pot clasă în diuă categorii: formele 

ordinare şi formele extraordinare sau pri- 

vilegiate, (C. Iamangiu, |. Rosetti-Bală- 

nescu şi Al Băicoianu, IL, No. 24: 

Comp.: Josserand, IL, No. 1267). 
o, Formele ordinare sunt acele pe care 

legiuitorul le prescrie în situaţiuni nor- 

“male, când îndeplinirea lor este presupusă 

posibilă, 'Testamentele ordinare suni în nu- 

mii de trei: testamentul olograf, testamen- 

tul autentic şi testamentul mistic. (C. Ila- 

mangiu, Î. Rosetti-Bălănescu „şi Al. Băico- 

ianu. III, No. 1241; Comp.: Josserand, Il, 

No. 1967). 
3, Formele extraordinare sau privilegi- 

ate sunt acele pe care le prescric legea pen- 

tru împrejurări excepţionale, când formele 

ordinare nu se pot îndeplini. Testamentele 
excepționale sunt în număr de patru: tes- 

tamentul militarilor, testamentul făcut in 

timp de ciumă sau boală molipsitoare, tes- 

tamentul făcut pe mare şi testamentul fă- 
cut în străinătate. Ele se caracterizează 
“printr'o simplificare şi printro udaptare 
la împrejurări, a formalităţilor testamen- 
telor autentice ordinare. (C. Ilumaneiu, |. 
Rosetii-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 
1241:;: Comp.: Josserand, IL, No. 1267, 
1268). Ă 

4. Testameniul nu poate fi făcut în re- 
gulă generală. decât în una din formele 
prevăzute de art. 969 c. civ. îr. (858 c. cir: 

rom.),- în mod limitativ, sub pedeapsă de 

nulitate conform. art. 1001 c. civ. îr. (SS6 
e. civ. rom.). (Demolombe, XXI, No. 21; 
Dalloz. R6p., Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 611: Huc, VI, No. 208; Planiol, III, 
No. 2678; No. 2678; .Josserand, III, No. 
1965; Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea II, 
p. 14, 24, 25; :C. Hamangiu, [. Rosetti-Bă- 
lănescu şi AI. Băicoianu, INI, No. 1931, 
1254). 

5, Această nulitate poate fi opusă şi pe 
cale incidentală ca mijloc de apărare, ne- 
fiind necesară o acţiune în anulare intro- 
dusă pe pe cale principală. (Alexandresco, 
cd. 2-a, LV, partea II, p. 35). 

6. Testamentul făcut. sub forma unei 
convenţiuni este nul, deoarece legea 'inter- 
zice orice altă formă de dispoziţiuni în 
afară de testament. care este un act uni- 
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lateral, (Dalloz, Rep. Suppl, Dispositions 
entre vils, No. Gt: Alexundreseo, ed. 2-a, 
IV. partea II. p. 5). 

1, Testamentul este valabil când a fost . 
făcut în una din formele prevăzute de 
lege, indiferent de termenii în care şi-a ex- 
primat testatorul voința de a face libera- 
litatea. (Baudry et Colin, Donatious ct tes- 
taments, II, No. 1554). 

8. lestamentul nu este valabil dacă cu- 
prinde dispoziţiuni în raport cu un act re- 
făcut sub forma cerută pentru testamente. 
(Dalloz. Rep. Disposiiions entre vils, No. 
2491: C. Mamangiu. Î. Rosetti-Bălănescu şi 
AL Băicoianu. ÎLE, No. 1233). 

9. Un testament nul nu poate fi validat 
priutr'un testament posterior făcut în for- 
mele cerute de lege, afară de cazul când în 
acest din urmă testament se repetă dispo- 
zițiunile din testamentul anterior iar nu se 
ordonă numai executarea lor. (Dalla Ren. 
Dispositions entre vifs, No. 2401. 2493, 2494, 
2495; C. Ilamangiu. TI. Rosetti-Bălănescu și 
AL Biicoianu, III, No. 1234). 

10. Jestamentul trebueşte să cuprindă 
în el dovada condițiunilor esenţiale nece- 
sare existenței şi valabilităţii sale, atât în 
ceeace priveşte forma cât şi fondul său. 
(Baudry et Colin, Donations cet textaments, 
II, No. 1841; C, Hamangiu. [. Roseiti-Bălă- 
nescu și AL. Băicoianu, III No. 1240). 

( î. Pentru a se puteă stabili dacă un aci 
prezintă suu nu caracterele unui testament, 
tribunalele nu pot scoate elementele nece- 
sare decât din însuşi actul produs. (Dalloz, 
Rep... Dinpositions entre vile, Nu, 2496; 
Comp.: Baudrv et Colin, Donations cet tes- 
taments, III. No. 1841). 

12. Când însă din însuși testamentul 
produs se constată în mod ncindoios voința 
de a dispune a testatorului. tribunalele pot 
recurge la probe exterioare pentru a: în- 
depărta nesiguranța ce rezultă din testa- 
ment cu privire la persoana în favoarea 
căreia sa testat sau Ja lucrurile care fac 
obiectul dispoziţiunei testamentare. (Poul: 
licr, VI, No. 316; Duranton. IX. No. 301; 
Demolombe, XI, No. 74; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII. $ 712, p. 460: Baudry ct Ca- 
lin, Donations ct testaments, II, Xo. 1847, 
1538). 

12. Forma testamentului este guvernată 
de legea care există în momentul facerei 
lui, deoarece această lege era cunoscută de 
testator_ când a făcut testamentul. (Demou- 
lombe, I, No. 49; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 664, p. 94; Dalloz. Rep. Suppl., Dis-! 
positions entre vifs, No. 612: Laurent, I. 
No. 202; Planiol, I, 247: Alexandresco, eul, 
2-a, IV. partea IL. p, 13). . 

14. Dacă în intervalul de timp între 
data tdstamentului -şi decesul testatoru- 
lui, legca ar schimba formele testamentului 
testamentul făcut după legea veche este 
valabilă. (Demolombe, I, No. 49; Planiol, |, 
No. 247; Alexandresco, ed. 2-a, IV. par- 
tea II. p. 15, text şi nota 1; Contra: Hu, [, 
No. 73). , 
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15. Testamentul făcut conform vechei 
legi, care se deosebeşte de legea actuală, 
spre a fi valabil sub legea nouă va trebui 
să aibă data certă, pentru a nu se da loc 
la înlăturarea legei noui, prin antidatarea 
testiumentelor făcute sub legea actuală. 
(Alexandresco, ed, 2-u, IV, partea II, p. 
15. 14). 

16, Duvă altă părere, legea nouă care 
ar modifică formele testamentelor, are cfeet 
retroactiv. (luc, [, No. 72, 73), 

17. Forma testamentului este guvernată 
de legea locului unde u fost făcut, prin 
aplicațiunea regulei: „locus regit actum”, 
(Dalloz, Rep.,_Dispositions entre vifs, Neo, 
2506; Suppl.. Dispositions entre vifs, No; 
015, 614). 

18. In cecace priveşte testamentul olo- 
șraf, după părerea dominantă, acest testu- 

„ment făcut de un străin în Franţa (Româ= 
nia) nu este valabil, dacă nu indeplineşte 
toate condiţiunile de formă cerute de legea 
franceză (română). (Merlin, Repertoire. 
Testaments, section. |, $ 4 Art, 1, No. 3; 
Demolombe, NAI, No. 485; Troplong, Do- 
nations ct testaments, HI, No. 1736: Masse ct Vergc sur Zachariae, ILI, $ 450 nota 1, ps 29 Demante ct Colmet de Santerre. IV. 
No.:128 bis; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 
661, p. 90; Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vifs, No. 2509, 2509; Suppl., Dispositions 
entre vis, No, 614). 

19. lestamentul trebueşte făcut  tot- 
deauna prin scris; serisul este de natură 
tamentului, fiind cerut ad-solemnitatem, 
iar nu numai pentru dovedirea lui. (Tro- 
plong, Donations ct _tesiaments, III, No. 
1445: Demolombe, XXI. No. 23: Mourlon, 
JI, No. 774; Grenier, Donaiions cet testa- 
mmcnts, Il, p. 239, nota e; Demanie ct Col- 
met de Santerre, IV, No. 114 bis I; Aubr 
et Rau, VII, $ 647, text şi nota 1, p.9; Dal- 
loz, Rcp.. Dispasitions entre vis, No. 2511: 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 613; 
Laurent, XIII, No. 106, 107; Hue, VI, No. 
2606; Baudrv et Colin, Donationș et testa- 
menis, [. No. 1859 urm.: Planiol, III, No. 
2679; Josserand, III, No. 1294; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 25: C, Ha- 
mangiu. I, Rosetti-Bălănescu şi Al, Băico- 
ianu. III, No. 1235, 1234). 
20, Dispoziţiunile testamentare nu pot 

fi nici interpretate nici suplinite prin 
ajutorul unui început de dovadă serisă, 
nici dovedite prin martori, prezumpțiuni, 
mărturisire sau jurământ decizor. (Dalloz, 
Hep., Dispositions entre viis, No. 2511; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 615; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II. Na. 1863: Alexandresco, ed. 2-a, IV par- 
tea II, p. 3: C. IMamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 1254). 
21, Lestamentul verbal sau nuncupativ, 

este nul, oricare_ar fi valoarea dispoziţi- 
unilor făcute, (Dalloz, Rep., Dispositions 
entre viis, No. 2490, 2511: Laurent, XIII. 
No. 109; Baudry et Colin. Donations et tes- 
taments, II. No. 1$60; Josserand, III, No. 
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1294; Alexandresco, ed. 2-a, IV, pariea II, 

p. 3, 25; C. Ilamangiu, I. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, LII, No. 1955). 
"99, Testamentul verbal făcut de un» 

Român întro ţară în care asemenea testa- 

“mente sunt permise, nu are nici o valoare 

în România. (Alexandresco, ed. 2-a IV, 
partea Il, p. 25, 26). 

- 928, După încetarea din viaţă a decu- 

jusului, moștenitorul său se poate obliga 

faţă de o terță persoană de a-i da un obiect 
sau.o sumă de bani, în executarea unei 
dispozițiuni pe care i-a exprimut-o defune- 
tul, deoarece obligaţia moștenitorului nu se 
bazează pe un testament verbal al decuju- 

sului ci pe voinia proprie a mostenitorului. 
(Dalloz, Rep... Dispositions_ entre vils, No. 
2515; Huc, VI, No. 310; Planiol, III, No. 
26$1, 2655; Colin et Capitant, III, p. 84; 
Josserand, IMI, No. 1294: C. Hamangiu |. 
Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, IN, No. 
1235). 
94. După o părere, legatele verbale dau 

naştere la o obligație naturală, a cărei exe- 
cutare se poate cere în justiție. (Demo- 
lombe, XXVII, No. 4; Larombieră, Obli- 
sations, Art. 1235, No. 6; Demante, et Col- 
met de Santerre, V, No. 174 bis, VL; Aubry 
ct Rau, cd. 5-a, IV, $ 297, text şi notu'6. 
p. 6; Dalloz, Râp., Suppl., Dispo- 
sitions entre vis, No. 616: Planiol, II. No. 
342; III, No. 2651, 2655; Colin et Capitant, 
IN, p. 844; C. Ilamangiu, 1.. Rosetti-Bă- 
lănescu și Al, Băicoianu, III, No. 1235; 
Comp.: Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea 
II, p 26, 27: Josserand, III, No. 1294). 

- 25, După altă părere, legatele verbale, 
nu dau naşiere la o obligaţie naturală ci 
numai la o obligaţie de conştiinţă, (Iro- 
plonw, Donations et testuments, III, Nu- 
1752; Laurent, XVII, No, 14; Huc, VII, No. 
237). . 
96, Nu se poaie admite un legat manual, 

deoarece pentru existența valabilă a unui 

testament se cere totdeauna un aci șcris al 
testatorului. (Demolombe. NAIL, No. 25: 
Grenier, Donations et -testaments, ÎI, No. 

224; Laurent, XIII, No. 108; Alexandresco, 

ed. 2-a, IV, partea II, p. 27). 
97, Moşteniturii nu pot dovedi cu mar- 

iori sau alte probe, nimic peste cele cuprinse 

întrun testament. (Laurent, XIII, No. 112; 

Alexandresco. ed. 2-a. IV, partea IL, p. 27). 

28, In cazul de pierdere sau de distru- 

__gerea testamentului, regula după care lega- 

tarul nu poate cere în justiţie executarea . 

dispozițiunilor făcute în favoarea sa decât 
“prezentând înscrisul care le constată. sufere 
excepțiuni; totuşi legatarul nu poate dovedi 
existenţa unui testament, decât prin pre- 
zentarea înscrisului care îl constată, atunci 

când invoacă dispariţia testamentului în- 
tâmplător prin faptul însăşi al testatorului, 

cu 'scopul de a revoca testamentul. (Dalloz. 

Rep. Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
617; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 29 urm.). | 
29, Dovada revocării testamentului nu 
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poate rezultă din simple prezumpliuni, ori- 

cât de grave ar îi ele, (Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vils, No. 617). 
30, Ruperea în bucăţi a testamentului 

nu poate fi interpretată prin ea însăși şi în 
mod ncîndoios ca o revocare a testamentu- 

lui, ci intențiunea testatorului va fi cer- 
cetată în natura acestui fapt şi în impre- 

jurările cauzei. (Demolombe, XIII, No. 

248; Aubry ct Bau, cd. s-a, VII $ 723. p. 

556;  Dalloz. Rep, Suppl,, Dispositions 
entre vifs, No. 617). 

34, Când testamentul a dispărut fără 

faptul tesiatorului, printr'un caz fortuit, 

neprevăzut sau dintr'o forţă majoră, proba 

existenţei testamentului va putea îi făcută 
prin martori sau prezumpțiuni, prin apli- 

cațiunea dispoziţiunilor art. 1548 c. civ. în. 

(119S e. civ, rom). (Merlin, Questions de 
droit. Suppression de titres. $ 1: Toullier, 
IN. No. 218; Larombiere, Obligations. Art. 

1345, No. 49; Demolombe. XĂI, No. 32; 

Aubry et Rau, ed. ta, VII, $ 647, p. 10; 

Dalloz, Rep.. Dispositions_ entre vis, No. . 

251S urm: Suppl.. Dispositions entre xiis, 

No. 648; Laurent, XIII, No, 115_urm.; Huc, 

VI. No. 266; Baudry et Colin. Donations et 

testaments, Iî, No. 1867: Planiol, III, No. 

2680; Josserand III, No. 1974: Alexan- 

diesco, ed. 2-a, IV, partea II. p. 30, text 

și nota 3; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălă- 

nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1256, 1258). 

20, Când testamentul a fost distrus prin 

faptul moștenitorului sau al unei terţe per- 

soane, existența testamentului va putea fi 

dovedită cu martori ca şi în cazul când 

testamentul a fost distrus printrun caz 

fortuit. (Merlin, Râpertoire, Preuve, section 
2 $ 5, Art. 1, No. 25 urm.; Testament, 
section 2 $ 1, Art. 2. No. 5: Toullier, V, No. 
0606: Demolombe, XXI. No. 52; Mass ct 
Verge sur Zachariac, ŢII, $ 416, nota 7. p. 
20: Bonnier, Trait6 des preuves, No. 133; 
Aubry et Rau. ed. ț-a. VII, $ 647, nota 4, 
p. 10: Laurent, XIII, No..113 urm.: Luc, 
VI, No. 266: Baudrv ct Colin. 'Donations 
et iestaments, IL. No. 1S6$; Planiol, III, 
„No. 2650; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
IL, p. 30, text şi nota 2: C. Hamaneiu. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, INI, No. 
1236). Da . 
33, Pentru a se puică dovedi cu mar- 

tori disparitia sau distrugerea unui tes- 
tament, trebueşte ca faptele să fie extrem 
de grave, precise şi concordante. (Dalloz, 
Rep.. Dispositions entre _vifs, No. 2592; A- 
Ie sandresco, ed. 2-a, IV; partea II, p. 30, 
51). , 

34, Legatarul poate dovedi, în primul 
rând, ca cel mai interesat, existenţa testa- 
mentului. (Dalloz, R€p., Suppl.. Dispositi- 
ous entre vifs, No. 619; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II. No. 1871; Ale=: 
xandresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 31; 
C. Hamangiu: 1. Rosetti-Bălănescu! şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1238). 
35, Legatavul trebuceşie să renunţe în 

mod precis şi să dovedească faptul acci- 
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dental care a cauzat perderea testameniu- 
Ii. (Demolombe, XXI. No. 54; Larombicre, 
Obligations, Art. 1548, No. 4; Troploug, 
Donations et testament. III, No. 1451 urm.; 
Mourlon, II, No. 773; Demante ct Colmet 
de Santerre, IV, No. 114 bis, I: Bonnier, 
Traite des preuves, No. 155: Dalloz, Rep., 
Suppl., Dispositions entre vis, No. 619: 
Laurent, XIII, No. 445 urm.; Baudry_ et Colin. Donations ct testament, II. No. 
IS71; Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea II, p. 50, 54; C. Ilaumangiu, [, Rosetti-Bălă- 
nescu și Al, Băicoianu, III, No. 1238). 
36, Lesatarul trebueşte deasemenea! să dovedească cuprinsul — testamentului. (Dal. loz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 2524, 2522; Suppl., Dispositions entre viis, No. 020: Baudry et Colin Donations ct testu- menis. II, No. 1S71: Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 31: C. Mamangiu, |. Ro- 

setti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 
1236. 1238). 
37, Lesutarul nu trehueşte să  dove- 

dească cuprinsul exact şi literal al testa- mentului. (Dalloz, Rep. Supnl.. Disposi- 
tions_ entre vils, No. 620). 
38, Deasemenea legatarul trebueşte să 

dovedească că testatorul u avut până la 
încetarea sa din viaţă, intenţiunca de a 
menţine dispozițiunile ce le-a făcut prin 

“testament. (Dalloz, Rep. Suppl. Dispost- 
tions entre vis. No. 620: TIuc, “i No. 266; 
Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 31). 

39, Legatarul va dovedi data exuclă a 
testamentului. (Dalloz, Rep. Suppl.,. Dis- 
positions entre vifs, No. 621). 
40. Deasemenea, când testamentul a 

dispărut în urma unui accident sau prin- 
trun caz de forţă majoră, legatarul vu 
trebui să dovedească că testamentul predat cră imbrăcat cu toate formalităţi!e nece- 
sare existenței sale legale, (Demoloimbe, ANI, No, 34: Troplong. Donations et tes- 
taments, III, No. 1453; Dalloz, Rep. Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 621; Laurent, 
XIII, No, 116; Baudry et Colin, l)onations 
ct testaments, II, No. 1867; Colin et Capi- 
tant. III, p. 846; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 34; C. IMamangiu, 1. Rosetti. 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1238). 
„Gl, Dacă însă testamentul a dispărut 
prin faptul părtilor interesate ca acest tes- 
tament să dispară, în acest caz există pre- 
zumpțiune de drept că testamentul erâ 
îmbrăcat cu - toate formalităţile necesare 
existenței sale legale, (Demolombe, XXI, 
„No. 32; Masse et Vergâ sur Zachariae, III, 
$ 410, nota 7, p. 30; Troplong, Donations 
et testaments, III, No. 1452; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 647. p. 10; Dalloz. lep., Dis- positions entre vifs, No, 2526: Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 621: Laurent, XIII, 
No. 117; Baudry et Colin, Donations ct tes- taments, II], No. 1865; Planiol, III, No. 
2650; Alexandresco, ed. 2-a, 1V,_ partea II. 
p, 34, nota 2; C. Iamangiu, |. Rosetti-Bă. 
lănescu și Al." Băicoianu, III, No. 1238). 
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42, Cel care a distrus sau sustras un 
testament, poate fi condamnat la daune- 
interese când legatarul dovedeşte că u e- 
xistat testamentul distrus sau sustras. (Dal 
loz, Rep. Dispositions entre vifs, No. '9535; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea IL. p. 
51, 52). 
43, In cazul când există imai multe per- 

soane cari trebuesc să profite prin distru- 
gerca sau sustragerea . testamentului, nu 
vor fi condamnate toate la plata de daune- 
interese, ci numai autorul distrugerei suu 
sustragerei chiar dacă acesta este o terță 
persoană, (Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 2535). _ 
44. Dacă inainte de încetarea din viaţă 

a decujusului, moștenitorul său prezumptiv 
distruge testamentul, legatarul are dreptul, 

1582 e. civ. fr. (998 c, civ, 
rom.), să ceară şi să obţie dela aptorul dis- 
trugerei, daune care reprezintă beneficiul 
ce l-ar fi avut din existența testamentului, dacă  dovedeşie, existența testamentului, 
rezularitatea sa în privința” formelor, cu- 
prinsul său şi faptul distrugerei; în acest . caz voința testatorului că a perzistat în menţinerea dispozițiunei testamentare până la decesul său, este presupusă, dacă nu 
se face nici o probă de revocare, (Bonnier, 
Trait€ des preuves, No. 175; Aubrv et lav, ed. 4-a, VII $ 647, p. 10; Laurent, XIII, No. 115 urm., 14? urm; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 1871). 

5. În cazul precedent. dacă autorul distrugerei este o terță persoană, aceasta îi va plăti legatarului, daune interese egale cu beneficiul ce l-ar fi tras din executarea testamentului. (Bandry et Colin, Donations ct testaments, II, No. 1s72), | 
46. Dacă însă testamentul a fost distrus prin, caz de forţă majoră sau caz for- tuit în timpul vieţii testatorului, legatarul nu mai poale dovedi existența testamentu- lui, deoarece festatorul a avut cunoştinţă 

ăcut alt testament. (Demolombe, XXI, No. 34; Laurent, XIII, No, 12; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I. Rosetti-Bălă- nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1256). 

41, Intrun singur caz se va puteă ad- mite dovada prin orice mijloc de probă a testamentului, cu toate că testamentul a dispărut în timpul vieţii testatorului, a- nume atunci când testatorul nu a cunoscut 
dispariția testamentului până la decesul său, deoarece în acest caz, crezând că pri- mul, testament există, el nu avea nici un motiv pentru a face un al doilea testament . identic.  (C. Ilamangiu. |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1236). 
48, Dacă testamentul a fost ascuns, dovada existenţei testamentului şi ' ascun- 

derea lui, va fi făcută ca şi în cazul sus- tragerei sau distrugerei, deoarece ascunde- 
rea constitue un fapt, pentru care nu s'a 
putut procură un act scris. (Dalloz. Rep» Dispositions entre vits, No, 25350), . 
49, Miărturisirea moștenitorului care a
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ascuns testamentul constitue o dovadă com- 
plectă a existenței testamentului. (Dalloz. 
Rep.. Dispositions entre vifs. No, 2530). 

” 50, Dacă moștenitorul refuză a prezentă 
testamentul deşi Sa dovedit ascunderea lui, 
cl va fi condamnat la daune-interese care 
vor fi egale cu profitul ce l-ar fi tras le- 
gatarul dacă nu sar fi ascuns testamentul. 
(Dalloz. Rep. Dispositions entre vils, No. 
9530, 2534), 

5, Dacă legatarul ascunde un testament 
care ar revocă sau ar modifică dispozi- 
jiunile primului testament, efectul dovedi- 

rei ascunderei celui de al doilea testament, 

va constă din anularea testamentului an- 

terior, (Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, 

No. 9539), 
59, Dacă testamentul a fost distrus sau 

pierdut din nezlijența sau imprudența le- 

gatarului, dovada existenței testamentului 

nu va putcă fi făcută prin nici un mijloc. 

deoarece legatarul este în culpă. (Demo- 
lombe. XXI. No. 33; Laurent, XIII, No. 120; 

Huc, VI. No. 266: Alexandresco, cd. 2-a. 

IV. partea II, p. 32). . 
58, Faptul unci persoane de a împiedeca 

pe decujus. prin ameninţări, violență sau 

dol ca să facă testamentul său, echivalează 

cu cazul unei distrugeri de testament. (Dal- 

loz, Râp.. Suppl., Dispositions entre vifs, 

No. 025). | 
5%, Persoana care a împiedecat pe decu- 

jus ca să facă un testament va fi condam- 

nată la plata de daune-interese egale cu 

valoarea legatului, către terțul în favoarea 

căruia decujusul a declarat că voia să ies- 

teze. (Merlin. Repertoire, Testament. Sec- 
tion, 4, $ 2: Demolombe, XXI, No. 27: 

Grenier. Donations et testamenis, I, No. 

"147: Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 647, nota 
9 p. fi: Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vis, No. 2556: Suppl. Dispositions entre 
vifs, No. 625; Bedarride. Du dol et de la 
fraude, I, No. 404 urm.: Laurent, XIII, No. 

122, 125: Baudry ct Colin. Donations ct 

testamenis, IL, No. 1865. 1570, 1872; Planiol, 

111. No. 2680: Alexandresco, ed. 2-a, IV. 

partea ÎI, p. 27, 25 C. Ilamangiu. |. Ro- 

setii-Bălinescu şi Al. Băicoianu, III, No. 

1957). . 

55, Faptele constitutive ale împiede- 
cării decujusului ca să facă testamentul 

său. vor puică fi dovedite prin orice fel de 
probă chiar prin_ martori. "jurământ etc. 

(Demolombe, XXI, No. 29: Dalloz, Râp.. 

Dispositions entre vils, No. 2556, 2557: 
„ Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 29). 

56, Impiedecarea de a testă poate avcă 
loc prin fraudă sau .dol. (Grenier. Dona- 

tions et testaments, Î, No. 44 bis; Baudry 
ct Colin, Donations et testaments, II, No. 
1866; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 27, 28. 29). - 
57 Moştenitorul care a împiedecat pe 
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defunet să-şi facă testamentul, nu poate fi 
declarat nedemn de a veni la succesiunea 
acesiuia. deoarece nedemnitatea fiind o 
penalitate, nu poate fi admisă fără un text 
expres de lege. (Demolombe. XIII. No. 217, 

-215; Vazeille, Sucecessions, Art. 969, No. 2: 
Mourlon. II, No. 48; Aubry et Rau, VI, $ 
595, p. 287; Laurent, IX, No. 2: Alexan- 
dreseo, ed. 2-u, IV, partea II, p. 29). 
58, Executarea voluntară din partea 

unui moștenitor a unui testament atins 
de nulitate. face ca acest moştenitor să .- 
nu mai poată cere nulitatea testamentu- 
lui. dacă se constaiă că moștenitorul cu- 
noşteă cuuza nulităţii $i că intenţiunca 
sa a fost ca să repare nulitatea. (Aubry 
et Rau. ed. -a, VII, $ 004, text şi nota 
10. p. 95; Dalloz. Rep.. Disvositions entre 
vifs, No. 254% urm.: Suppl., Dispositions 
entre vis, No. 024: Josserand, III, No. 
1295). ! 
59, Dovada că moștenitorul cunoşteă 

cauza nulităţii va fi făcută de legatar. 
(Aubry ct Rau, cd. s-a, VII, $ 664. p. 96). 
60. Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran dovezile din care rezultă că 1mo- 
- stenitorul cunoştea -viciile testamentului 

si că intenţia sa a fost ca să repare nu- 
litatea. (Dalloz. Rep. Suppl.. 'Dispositions 
entre vils, No. 026). 
G(. Nulitatea unui testament rezultând 

dintro substituțiune fidci-comisară. după 
o părere, poate fi ratificată. (Toullier, 
IN, No. 40: Rolland de Villargues. Sub- 
stitutions, No. 344). ” 
62, După altă părere dominantă. nu- 

litatea rezultând din o substituțiune fi- 
dei-cormisoră nu poate fi ratificată. însă 

- moştenitorul, care are dreptul să invoace 
nulitatea, poate conveni cu legatarul gre- 
vat de substituiiune ca acesta să păs- 
treze bunurile testate, descărcându-l. de 
obligația de a conservă şi a remite, (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 89. No. 54; 
Larombiere. Obligations,_ Art. 1539, 1540, 
No. 17:' Demolombe. XVIII, No. 1586; 
Massc ct Yerg€ sur Zachariae, INI, $ 501. 

nota 5 p. 290. 201: Bertauld, Questions 
pratiques et doctrinales. T, No, 467 urm:: 
Dalloz. Rep. Suppl.. Dispositions entre 
vifs. No. 627). N 
G3, Acţiunea în nulitate contra unui 

testament nul, pentru viţii de formă, se 
poate exercită în termenul general de- 
treizeci ani, Prescripţia de zece ani nu 
este aplicabilă în specie, deoarece ca este 
particulară convenţiunilor şi testamentul 
nu este o convenţiune. (Laurent, XIX, 
No. 26: Planiol. IIÎ, No. 2684: Josserand. 
III, No. 1295: C. Hamangiu. I: Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1239). 

| Jurisprudenţă. 
(continuare dela 1924 până la 1927). 
Î„ A se vedeă: art. 5IS. nota |. 

Art. 859. — Testamentul olograi nu este valabil decât când 
este scris în tot, datat şi subsemnat de mâna testatorelui. (Civ. 43, 
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800, 802, 858, 8 

Fr. 970). 

Text, fr. Art. 970, — Le test 
cerit en entier n'est 

aucune autre forme 
, date ct sign 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

85, 886, 892, 920, 1171 urm Pr. civ. 662 urm.; L. Timbr, 39 $ 33; L. aut. 

ament olographe ne sera 
de la main du testateu 
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“ nat de testator. (Iluc, V 

Art. 859 
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„101, 165, 106. 108, fit, 
173 —170, . 

Versuri 3%, 

Voinţă 10, 19, 123, 125, 
Zil 5, 
Ziua 07. 

Doctrină, 

1. Testamentul olograf, după cum îl 

indică şi numele ce-l poartă, este testa- 

mentul care este: scris în întregime de 

către testator. (Planiol, III, No. 2058; Jos- 

serand, Il, No. 1271. 127; Alexandresco, 

ed. :2-a, IV, partea Il. p. 32, 33; C. La- 

mangiu, LI. Rosetti-Băliăinescu şi AL. Băi- 

coianu, Il. No. 1242). 
- 9, Pentru valabilitatea unui testament 

olograi trebuese trei condițiuni: 1) să fie 

seris în întregime de mâna testatorului; 

2) să fie datat şi 3) să fie iscălit de tes- 

iator, Aceste trei condițiuni îndeplinite. 

nu esie necesar ca testatorul să menționeze 

în testament că ela scris în întregime testa- 

” mentul şi că l-a datat şi iscăliti (Demolombe, 

XXI. No. 119; Aubry cet Rau, ed. d-a, VII, 

$ 608, p. 105: Baudry et Colin, Donations 

et testaments, Il. NO. 1$82; Josserand, lu, 

No. 1271, 127; Alexanidresco, cd. 2-a, 1V, 

partea II, p. 33, 36; C. Hamangiu, |. Ro- 

setti-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. 

1940, 1245, 1245). Ă 

3, Testamentul olograf este” nul dacă 

lipseşte una dintre aceste trei condițiuni 

indispensabile valabilității sale. (Aubry et 

Rau, z-a, VII, $ 669, p. 101, 102; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 30; C. 

Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi AL Băi- 

coianu, II, No. 1245, 1249). 
&„ Nu se poate face un testament olo- 

a prin procură. (Josserand, II, No. 

1972). . . 

Se Testamentul trebueşie să cuprindă 

o dispoziţiune pentru timpul când testa- 

torul va fi încetat din viaţă. (Dalloz, Râp. 

Dispositions entre vifs, No. 2389; Suppl., 

“Dispositions entre vifs, No. 632). 
G. Codicilul care cuprinde. o dispozi- 

jiune nouă, pe lângă dispozițiunile cu- 

“prinse întrun testament, olograf, xa tre- 

Dui să fie scris în întregime, datat şi sem- 
Î, No. 277; Alexan- 

dresco. cd. 2-a, IV, partea Il. p. 5, 39, nota 

4; C. Hamangiu. 1. Rosetti-Bălănescu şi Al, 

Băicoianu, IiI,. No. 1248). : 

7. Pentru ca'cineva să poată face un 

testament olograt se cere ca el să ştie să 

serie, nefiind deajuns ca el să poată nu- 

mai să se iscălească. (Alexandresco, ed- 

2-a, IV, partea II. p. 37, nota 1: C. Hamâăn- 

iu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. 

JI. No. 1244). | 
8, Surdo-muţii nu pot-testă decât în 

formă olografă, dacă. bine-inţeles, ştie să 

serie şi dacă sunt în stare şă-şi dea seamă 

de actele lor. (Duranton, IX. No. 134%; De- 

molombe, NXI. No. Zi bis: Laurent, ALL. 

No. .168; Alexandresco, cd. 2-a, IV, par- 

“tea IL p. 35, text şi nota 5). . 

9. Nu cste necesar ca testamentul olo- 

graf șă fie închis sau sigilat, ci poate fi 

deschis şi chiar să fie încredințat unei 

DESPRE DISPOZIȚIUNILIE TESTAMENTARE Codul civil 

“terțe persoane. (Demolombe, XXI, No. 

159, 140; Aubry cet Rau, ed. 4-a, VII, Ş 

668, p. 108: Alexandresco, cd. 2-a, IV, par- 

tea Iî, p. 36; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bă- 

lănescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 1946). 

10. Nu veste necesar ca testamentul o- 

lograf să fie făcut în mai multe exem- 

plare, cu toate că e mai sigur să fie fă- 

cut în mai multe exemplare care să fie 

depuse la persoane deosebite pentru a 

aveă mai multă garanţie că după decesul 

testatorului se va găsi măcar unul dintre 

exemplare. În cazul când sau făcut mai 

multe exemplare toate au acecaş valoare, 

loare, chiar ducă unul dintre ele ar îi fost 

intitulat copie. (Demolombe, XNI, No. 100, 

141; Aubry'et Rau, cd. +a, VII, $ 6605, 

.p. 103; Alexundresco, ed. 2-a, IV, partea 

IL, p. 56, text şi nota +: C. Ilamanriu; 

Rosetti-lălănescu şi AL Băicoianu, II, No. 
1244). 

((. Prima condițiune pentru valabili- 

tatea unui testament olograf, este că cl 

trebueşte scris în întregime de mâna tes- 

tatorului. Dacă testamentul este scris de 

o terță persoană, este nul, chiar dacă ur 

fi fost datat şi semnat de testator care ar 

fi aprobat în scris dispoziţiunile făcute. 

(Dalloz, Rcp., Dispositions entre vifs, No. 

2623; Suppl., Dispositions centre vifs, No. 

641; Baudry et Colin. Donations ct testa- 

ments, II, No. 159: Alexandresco, ed. 2-a, 

IV, partea Il.:p. 37; Comp.: Josserand, 

IN. No. 1275). 

12, In cuzul când un testament olograf: 

ar conţine mai multe. dispoziţiuni dis= 

tincte, ficcâre semnată şi datată separat 

de testator și dacă una dintre, ele este 

serisă de o terță persoană, va fi nulă nu- 

mai “această din urmă dispoziţiune, cele- 

lalte scrise de testator, rămânând va- 
labile. Numai în cazul când toate aceste 

dispozițiuni; din care una scrisă de o 

“terță persoană, ar cuprinde o singură 

semnătură la sfârşit, vor fi nule în între- 
gime._ (Dalloz, Râp., Dispositions entire 
vifs, No. 2627; Comp-: C. Hamangiu, I. 

Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il: 

No. 1216). 

43, Dacă testatorul a scris! testamen- 

tul după un model dat de o altă persoană, 

el rămâne valabil dacă iestatorul înţelege 

ceeace seric şi îşi dă scama de actul ce 

“face şi dacă |-a scris în întregime, e da- 
tat şi iscălit de el (Troplong, Donations 

et testaments, III, No. 1469; Michaux, 

“Testaments, No. 16$8; 'Dalloz, Rep. Dis- 

»asitions entre vifs, No. 2619; Laurent, 

STII. No. 169; Baudry ct Colin, Donations 

- et testaments, II, No. 1$$6; Planiol, III, 
No. 2658: Josserand, III, No. 1273; Alexan- 

dresco, cd. 2-a. IV, partea II, p. i: C. 

Ilamangiu. 7. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 

coianu. II. No. 12436). 
44, Testamentul olograf este valabil 

“dacă la confeciionarea lui. testatorul a 
fost asistat material, de o terță persoană 

care nu l-a împiedecai să serie în între- 

gime să dateze şi să iscălcască testamen- 

tul. ci numai a aşezat hârtia, a îmmuiat 
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tocul îp cerneală. ete. (Demolombe, XXI, No, bi; Dalloz. Rep., Dispositions entre vils, No. 2620: Laurent, XIII, Ao. 165, 169; Baudry ct Colin, 'Donations et testaments, 
Il. No. 1Ss6, 1899; Planiol, III, No. 2658; Josserund, IM, No, 1233; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV. partea II, p. 40; C, Hamangiu, 1. Roseiti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, II, 
No. 1246), 

15, Lu confecţionarea testumentului o- 
lograf, testatorul poate fi asistat de o 
terță persoană, cu condțiune ca această 
terță persoună să nu participe la confec- 
ționarca testamentului. (Demolombe, XAĂI, 
No. 61; Troplons, Donations et testamenis, 
III. No. 1466 urm.; Aubry ct Rau, ed. s-a, 
VII. $ 665, p. 102; Dalloz, Rep., Suppl. 
Dispositions entre vifs, No. 641: Laurent. 
MIL, No. 169; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, II, No. 1599: Josserand, III, 
No. 1273; Comp.: Alexandreseo, ed. 9-a, 
IV. partea II, p. 36, 40). 

16. Când testatorul a fost un instru- 
ment pasiv, incapabil de a înțeleze valoa- 
rea caracterelor ce le scriă, după dictu- 
rea ce i-o făccă o terță persoană, testa- 
mentul este nul. (Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, I[, No. 1595; Planiol, 
III, No. 2655; Josserand, III, No. 1273), 

17. Dacă testatorul din cauza slăbi- 
ciunei sale, a format literele cu ajutorul: 
unci alte persoane, care a condus mâna sa, 
testamentul olograt este nul, deoarece în 
acest caz testatorul a fost un instrument 
pasiv. (Demolombe, XMI, No. 61; 'Tro- 
plong. Donations et testaments, III, No. 
1470: Aubry et Rau, ed. 4-a, VIL. $ 665, p. 
102; Laurent, XIII, No. 169; Baudry ct Co- 
lin, Donations et testamenis, 1l, No. 1895; 
Planiol, LII, No. 2658; Alexandresco, cd. 
2-a, IV, partea II, p. 40; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălăneseu şi Al. Băcoianu, Il, No. 
1246). 
„18, Intercalurea, întrun testament o- 
lograf, de cuvinte scrise de o terță per- 
soană fără ştirea şi voința testatorului,. 
nu aduce nulitatea testamentului care a 
fost scris în întregime semnat şi datat de 
testator, deoarece cuvintele intercalate nu 
[ac parte din testament şi un testament nu 

- poute fi anulat prin faptul unui terţ. (De- 
molombe, ANI, No. 64; Mass6 et Vergâ sur 
Zachariae, III. $ 457, nota 2, p. 92; Aubry 
ct Rau. ed. 4-a, VII, $ 668, p. 102: Dalloz. 
H€p., Dispositions entre vifs. No. 2617; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 643; 
Laurent, XII, No. 172, 182, 185; IHuc, VI. 
No. 269; Baudry ct Colin, Donations et 
testaments, II, No. 1SS9; Josserand, III, 
No. 1273: Alexandresco, ed. 2-a. IV. par- 
tea.Il, p. 38: C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bă- ănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 1246). 

9. Dacă intercalarea de cuvinte a fost făcută de o terță persoană cu ştiinţa tes- tatorului, după o părere, testamentul este 
nul, chiar dacă acele cuvinte intercalate 
ar fi de prisos. (Pothier,. Donations et testamenis, VIII, No. 10; Merlin, Râper- 
toire. Testaments. section 2. $ 4, Art, 3, No. 5; Demolombe. XXI. No. 6 urm. 
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Mourlon. Il. No. 777; Massc et Vergc sur 
Zachariac, IL, $ 437, nota 2, p. 92: Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ 669, p. 102; Mi- 
chaux, Testament, No. 1092 urm.; Dal- 
loz, Rcp., 'Dispositions entre vils, No. 2621; 
Laurent, XIII, No. 172, 182; lluc, VI. No. 
209; Buudry et Colin, Donations ct testa- 
menis, II, No. 1SS7 urm.: Planiol, III, No. 
2658: Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, 
p. 57, 55, 39). 

20... Dună a doua părere, în cazul când 
cuvintele intercalate de o terță persoană, 
cu ştiinţa testatorului, sunt de prisos sau 
fără însemnătate. cele nu consiituese o 
cuuză necesară de nulitate a testamen- 
tului. (Vazeille, Successions, Art. 970, No. 
2: Marcad6, Art. 970, No. 2: :Dalloz, Rep. 
[Dispositions entre vifs, No, 2621), 

21, După a treia părere, cuvintele, in- 
terealate de o terță persoană, -cu ştiinţa 
testatorului, numai atunci nu constituesc o 
cauză de nulitate a testamentului, când 
ele nu alterează testamentul, atât în pri- 
vința fondului dispoziţiunilor, cât si în 
privința formei testamentului. (Demante 
ct Colmet de Santerre, '1V, No. 115 bis: 
Dalloz. Rep. 'Dispositions centre vifs, No. 
2621: Supol., Dispositions entre vifs, No. 
644: Comp.: C. Iamangiu. [. Rosetti-Bălă- 
ncscu şi Al. Băicoianu, LII, No. 1246; Jos- 
serand, LII. No. 1975). 
22, Tribunalale vor apreciă în mod su- 

veran dacă cuvintele adăugate de altă per- 
soană, fac sau nu parte din testamentul 
ologtat și dacă ele au fost scrise cu ştirea 
sau fără ştirea festatorului. (Demolombe, 
NXI, No. 65; Iluc, VI, No. 269; Baudry 
et Colin. Donations et testaments, II, No. 
1899; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 38). , 
23. Dovada că intercalarea cuvintelor 

făcute de o terță persoană, a 'fost cu ” ştiinţa testatorului va rezultă, după o pă- 
rere.. din faptul că testamentul-a rămas 
tot timpul în mâinele testatorului şi din 
faptul că intercalarca sa făcut întrun 
timp când testatorul nu mai putcă să scrie. 
(Duranton, IX, No. 27; Dalloz, Râp., Dis- 
positions entre vifs, No. 2618). ' 
24, După a doua părere, intercalarea 

făcută de o terță persoană va fi conside- 
rată ca făcută cu ştiinţa testatorului nu- 
mai atunci când ca este legată cu scrisul 
testatorului sau când ea este aprobată în 
scris de către festator: faptul că testato- 
rul ar fi pus întrun plic testamentul cu 
intercalările făcute de terța persoană, fără 
a le şterge, nu constitue o dovadă că inter- 
calările sau făcut cu ştiinţa testatorului, 
deoarece, sa putut forte hine ca acesta 
să nu le fi observat. (Vazcille, Successions, 
Art, 970. No. 2; Dalloz, Râp.. Dispositions 
entre vifs. No. 2618). : 
25, Însemnările de trimeteri făcute de 

testator înainte ca el să fi datat şi semnat 
testamentul, fac parte integrantă din tes- : 
tament şi -au acceaş valoare ca şi cele- 
lalte dispozițiuni “cuprinse în testament. 
(Baudry, ct Colin, Donations ct testa- 

-ments, II, No. 1912; Comp.: Alexandresco,
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ed. 2-a, IV, partea II, p. 37, nota 2, 5S; 
C. Hamangiu. |. Nosetti-Bălănescu şi AL. 
Băicoianu, III, No. 1248). 
OG, In acest caz aceste însemnări de 

trimeteri nu trebuese să fie datate şi 

semnate în mod special şi distinct de în- 

tregul testament. (Marcad6, Art. 970, No. 

5: Baudry et Colin, Donations ct testa- 
ments. Il; No. 1912: C. Ilamaungiu. I. Ro- 

setti-Bălănescu și Al Băicoianu, III, No. 

1245). 
273, Testatorul nu trebueşte să aprobe, 

însemnările de trimeteri, ştersăturile şi 
scrisurile între linii. făcute inainte ca cl 
să fi datat si semnat testamentul. (Dalloz. 
Rep. Dispositions entre vifs, No. 2651: C. 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu. III. No. 1249). 
28, Iuscmnările de trimeteri făcute de 

testator după ce a scris şi semnat testa- 
mentul olograf, trebuese datate şi iscălite 
de testator, dacă cle conţin o dispoziţiune 
nouă care modifică dispoziţiunile luate 
prin testament, cum ar fi un legat, deou- 
rece ele nu pot împrumută nici data nici 
iscălitura din testament. (Dalloz, Rep., 
Suppl.. Dispositions entre vils. No. 652: 
Laurent, XIII. No. 184, 213. 215, 217; Iluc, 
VI, No, 277; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, II, No. 1915; Planiol, III, 
No. 2694: Alexandresco, ed. 2-a, LV, par- 
tea II. p. 39, nota +, 61: C. Hamangiu, |. 
Rosetii-Bălănescu şi AI, Băicoianu, III, 
No. 1248). 

29, Dacă însă aceste însemnări de 
trimeteri au _ de scop numai să interprete 
sau să complecteze dispoziţiunile din tes- 
tament, ele nu trebuese să fiec datate și 
semnate de testator, (Demolombe, XXL. 

“No. 135: Troplong, Donations ct testa- 
ments, IM, No. 1474: Aubry ct Rau, cd. 
3-a. VII, $ 66$, p. 106; Dalloz, Rep... Dis-: 
ositions entre vils, No. 2630: Laurent, 

ALI, No. 214, 215; Baudry et Colin. Do- 
nations ct testamenis, Îi, No. 1914: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p..61: C. lla- 
mangiu, |. Rosctii-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 19248). 
30. Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran dacă însemnările de trimeteri 
conțin o dispoziţie nouă sau constituese 
numai 0 interpretare sau o complectare 
a dispoziliunilor de testament. (Baudry 
Că Selim Donations et testaments, II, No. 

5). ” 

„81. Deasemenea tribunalele vor apre- 
ciă în mod suveran dacă însemnările de 
trimeieri sunt făcute de iestator inainte 
sâu după datarea şi iscălirea testamen- 
tului. (Baudry et Colin, Donations et tes- 

„taments, II, No. 1916; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 62). 

382, In cazul când însemnările de tri- 
mctere adică dispoziţiunile adiţionale nu 
vor îi valabile şi deci vor fi anulate, tes- 
“tamentul va rămâne valabil. (Demolombe, 
XXI, No. 117; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, ÎI, No. 1917; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea IL. p, 62). 

338, Ştersăturile făcute întrun  testa= 
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ment olograf anulează numai _dispozitiu- 
nea ştearsă. (Demolombe, AXI, No. 131: 
Masse et Verge sur Zachariac, II, S 454. 
p. S6, $ 457, p. 92; 'Troplongz, Donations 
et testaments, III. No. 1471; Aubry ct Rau, 
VII, $ 668, p. 105: Dalloz, Rep, Disposi- 
tions entre vils, No. 2034: Laurent. XIII, 
No. 181, 185, 190: Huc, VI, No. 269; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, Il, No. 
1908; Planiol, III, No. 2604: Alexandresco, 
ed. 2-a, LV, partea II, p. 38). 

234, În cazul când testatorul a apro- 

hat stersătura. dispozitiunile şterse vor fi 

anulate. (Daloz. Rep. Dspositions entre 
vis, No. 2654: Alexandresco, ed. 2-a. IV, 
partea II, p. 38; C. Iamangiu. Î. Rosetti 
Bălănescu şi AL. Băicoianu, Il, No.. 1248), 

25, Dacă ştersătura nu este aprobată 

de testator, după o părere, tribunalele 

vor apreciă în mod suveran, dură împre- 
jurări, care este efectul ştersăturei. de- 

oarece se poate presupune că ştersătura nu 

este opera testatorului ci a unci alte per- 

soane. (Vazeille. Successions. Art. 970. No. 

+: Dalloz. Rep., Dispositions entre vils. No. 

2054: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ai, 

p. 5$, 59). 
36, Dunpă altă părere, există prezump- 

țiunca că tot ceeace este şters este opera 

iestatorului, chiar dacă după ştersătură 
Sar puleă ceti cu uşurintă cecace a fost 

scris. (Duranton, IX, No. 25; Dalloz, Rep. 

Dispositions entre vifs, No. 2654. 
27. Dacă însă din contextul frazei se 

vede că ştersătura a fost făcută din nc- 
băgare de seamă san din grabă. nefiind 
nici un motiv de a fi fost făcută ştersătura, 
ca va fi considerată că nu a avut loc. (Dal. 
loz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 2054; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p- 
38, 39). - 
38, După această a doua părere, cel 

care va pretinde că stersătura a fost fă- 
cută, de o terță persoană iar nu de testa- 

tor, va trebui să facă dovada alegatiunei 

-sale şi dacă se va face această dovadă 

ştersătura va fi considerată că nu a avut 

loc. (Dalloz, Rep.. Dispositions entre vils. 

No, 2034). | 
39, Dacă data şi iscălitura au fost 

şterse de către testator. testamentul nu 

are nici o valoare. (Dalloz, R6p., Dispo- 

silions entre vifs. No. 2634). , , 
-40. Testamentul _ este valabil chiar 

dacă este acoperit de ştersături şi scrieri 

între linii din care se poate vedea că tes- 

tatorul a făcut alte dispoziţiuni decât cele 

ce le făcuse la început. (Dalloz, Rep. Dis- 

positions entre vils, No. 2635: Comp.: A- 

Jlexandresco. ed. 2-a, IV, partea TI, p. 40). 

4 [| Testamentul este valabil. chiar dacă | 

ar fi sters în întregime şi testatorul ar fi 

seris între linii alte dispozitiuni. (Dalloz. 
R&p.. Dispositions entre vi[s, No. 9635). 
49. Testamentul este valabil, chiar dacă 

în urma ştersăturilor şi scrierilor printre 
linii. ar cuprinde unele cuvinte fără nici 

o legătură cu restul testamentului, dacă 
cle nu schimbă sensul dispozițiunilor_fă- 
cute. (Michaux, Testamentş, No. 1699; Dal- 
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loz, Rcp., Dispositions entre vifs, No. 2636; 
Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea IL, p.. 
40). 
43, Lestumentul poate [i anulat dacă 

după ştersăturile făcute, poate fi conside- 
rat numai ca un procet de testament, a- 
bandonat de testator, deoarece frazele ră- 
mase nu au nici un înţeles. (Dalloz, Rep. 
Dispusitions entre vifs, No. 2039, 2041, 26.42; 
Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 40). 
44. lestamentul care cuprinde cuvinte 

şierse şi înlocuite prin altele, este vala- 
bil, dacă testamentul poate îi cetit şi are 
un scus, indiferent de numărul cuvinte- 
lor sterse şi înlocuite prin altele. (Dal- 
loz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 2637; 
Alexandresco, ed. 2-a, IY, partea II, p. 38: 
C. Hamangiu, |. Rosctti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, IIL, No. 1248). 
45, lribunalele vor apreciă în mod su- 

veran care este efectul ştersăturilor, cu- 
vintelor înlocuite şi a serierilor printre 
linii. făcute întrun testament, (Dalloz. 
hep.. "Dispositions entre vils, No. 2630, 
2611: Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, 
p. 39). 
46, Testamentul olograf, este valabil, 

oricare ar fi procedeul de scris, întrebuin- 
. țat de testator, dacă se constată că el a 

fost seris în întregime, datat şi semnat de 
testator, (Dalloz, Râp., Su pl... Disposi- 
tions centre vis, No. 040; Josserand, LII, No. 1274; Alexundresco, cd, 2-a, IV, par-. 
tea II, p. 4: C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bă- 
lănescu și Al. Băicoianu, If, No. 1247). 
4, lestamentul olosraf poate Îi scris 

cu, cerneală, cu sânge sau cu orice alt li- 
chid. (Dalloz, R&p., Dispositions entre .vils, 
No. 2640: Baudry et Colin. Donations et 
testaments, II, No. 1906; Josserand. III, 
No. 1274; Alexandreseo, ed. 2-a, 1Y, par- 
tea ÎL, p. 44 C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu și Al. Băicoianu, Lll. No. 1247). 
48. Testamentul olograf poate Îi scris 

şi cu creionul. (Demolombe, XXI, No. 102: Aubry et Rau, ed. s-a, VII. $ 665, p. 10: 
Dalloz, Ip... Dispositions entre vils, No. 2636: Laurent, XIII, No. 171; Baudry et 
Colin. Donations ct testamenis, IL. No. 
1906: Planiol. ILI, No. 2695; Josscrand, (II, 
No. 1274; Alexandrescu. ed. 5-a, IV, partea 
II. p. 4; C. Ilamangiu. L Rosetti. Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III. No. 1247). 
"49, Testamentul oloaraf poate fi scris 

în parte cu creionul și în parte cu cer- 
neală. (Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea 
Il. p. 44, nota 3). ! . 
50. Testamentul olograf poate fi seris 

cu diamantul pe sticlă, cu vârful unui cu- 
“ţit_sau_al altui instrument. (Demolombe, AXI, No. 70, 122: Troplong, Donations et 
tesiaments, III,_No. 1472; Morlon IE, No. 
778: Michaux, Testaments, No. 1703; Au- 
bry ct Rau. ed. 4-a. VII, $ 665, p._ 105; 
Laurent. XIII, No. î7i; Baudry cet Colin. 
Donations ct testaments, IL. No. 1906: A- 
lexandresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 44). 

51, Testamentul scris de un orb cu 
„ Scrierea specială în relief inventată pen- 

tru” orbi,. este valabil. (Huc, VI. No. 270; 

DESPRE DISPOZIŢIUNILE 'TESTAMENTARE 

. III. No. 26093: 

Art. 859 

Buudry et Colin. Donations et testamenis, 
II, No. 1902; Alexandresco,. ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 4; C. Iumangiu, Î. Rosetti- 
Bălănescu şi AL Băicoianu, Lil. No. 1247). 
59. Orbii pot testă în formă olosrafă, 

mai cu scamă cu ajutorul unei alte per- 
soanc, dacă se constată că această per- 
soană a dat numai un ajutor material tes- 
tatorului, îndreptându-i hârtia, aşezându-i 
mâna „pe_ hârtie sau îmimuind tocul 
în cerneală, iar nu i-a condus nâna pen- 
tra a formă literele. (Demolombe, XAL, 
No. 71 ter, 258: Michaux, Testamenits. No. 
1059;  dAubry et lau, VII, $ 602. 663 p. 
92; Troplong, Donations et testaments, |, 
No. _540; Laurent, XIII, No. 168: Baudry 
ct Colin, Donations et testaments, II, No. 
1902; Alexandresco, ed. 2-a. LV, partea II, 
p. 54, $1, 112, nota 1: Contra: Grenier,: 
Donations ct testaments, II, No. 281). 

583, Lestamentul ologrul scris cu litere 
chirilice, în cifre sau cu semne scurtate 
cum este stenografia, este valabil. (De- 
molombe, XXI, No. 70; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II. p. 45). 

4, lestamentul olograf poate [i scris 
intro limbă străină. (Demolombe, XXI, 
No. 120: Michaux, Testaments, No. 17360; 
Aubry et Ran, cd. 4-a, VII. $ 66. p. 9%; 
Laurent, XIII, No. 170; Huc, VI, No. 269: 
Josseranud, III, No. 1274; Alexaudresco,- ed. 
2-a, LV, partea ll, p.B:C Mamangiu, |. 
Rosetti-Bălineseu si AL Băicoianu, ÎTI. 
No. 1247), 
55. Deasemenea, testamentul 

poate fi scris chiar .într'o limbă 
cum ce limba latină sau greacă, 
"Donations et testamenis, LL, 
Michaux, 'Testaments, No, 

olosraf 
moartă, 

(Troplong, 
No. 1503: 

1706; Planiol, 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

partea II, p. 5; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălăneseu și AL, Băicoianu, III, No. 1247). 
56. Testamentul olograf făcut în ver: 

suri, este valabil. (Michaux, Testamenis, 
No. 1708; Alexandresco, cd. 2-a, IV, par- 
tea I[, p. 45). 

7, Lestameniul olograf nu trebueşte numaidecât să fie scris pe o foac de hăr- 
tic izolată şi specială; astfel «testamentul 
olograf este valabil dacă este scris pe un 
registru de socoteli sau pe un registru 
casnic de_ gospodărie. (Demolombe, ANI, 
No. 124; Demante ct Colmet de Santerre, 
IV, No. 115 bis. V; Michaux, 'Testaments 
No. 1701: Aubrv ct Rau, cd. s-a. VIII, $ 
66S, p. 103: Dalloz, Nâp.. Dispositions en- 
tre vils, No. 2645, 2058: Baudry et Colin, 
Donations et testaments, IL, No. 1904; A- lexandreseo, ed. 2-a, IV, partea II, p. 45). 

58. Testamentul ologruf este valabil 
ori pe ce ar fi fost scris; astiel el poate 
fi scris pe pergament, pe lemn, pe piatră, 
pe părete. pe o_carte de joc. pe carton, 
pe pânză. ete, (Demolombe, XXI. No. 121; 
Mourlon. II, No. 778; Demante et Calmet . 
de Santerre, IV, No. (45 bis, V; Alichaux, 
Testamenis, No. 1700: Marcadă, Art. '970; 
Dalloz. Rep.. Dispositions entre vifs. No. 
2646; IHuc, VI, No, 269; Baudry ct Colin, 
Donations ct testaments, II, No. 1906; Jos- 
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serand, III, No. 1274: Alexandresco, cd. 
2-a, IV, parteu II, p: 41; C. lamangiu, |. 
Rosetfi-Bălănescu îşi Al, Băicoianu. Ilb 
No. 1247). ” 

59, Deasemenea testamentul olograf 
poate fi scris cu diamantul pe un geam, 
pe un zid, pe o placă de ardezie, cte., 
bine înțeles rămânând dreptul tribunale- 
lor să aprecieze dacă intențiunea autoru- 
lui a fost'să facă un testament, (Baudry 
et Colin, Donations et testamenis, I[, No. 
1907; Josserand. III, No. 1274: C. Ilamau- 
giu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al. Buicoianu. 
III, No 1247). 

G0. 'Lestamentul olograf poate fi fă- 
cut pe hârtie liberă, netimbrată sau pe 
hârtie timbrată. (Josscrand. III, No. 1274; 
Alexandresco, cd, 2-a. LV. partea Il. p. 
36; C. Iamangiu, L. Rosctti-busunescu şi 
AL. Băicoiunu, Il, No. 1247). 

G(, Un testament olograi poate îi scris 
pe nai multe foi chiar separate, cu con- 
dițiunea ca între ele să lie legătură iu- 
telectuală, astfel ca să formeze un singur 
act, deoarcec legea nu cere ca testamen- 
tul oloșraf să fie redactat întrun singur 
context. (Demolombe, XAI, No. 128; Lro- 
plong, Donations eţ iestaments, IL, No. 
1473: Michaux, Testaments, No. 1702: 
Massc et Verge sur Zachariac, II. $ 457: 
text şi nota 6, p. 95; Aubry ct lau, ed. 
4-a, VII, S$ 068, p. 103; Dalloz, Râp.. Dis- 
positions entre vifs, No. 2395, 2649; Supple 
Dispositions entre vils, No. 656: Laurent, 
XIII, No. 174; Huc, VI, No. 270; Baudry 
et Colin, Donations ct testaments, Il, No. 
1905; Josserand, Il, No. 1274: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p: 5; C. 
Hamangiu, ]. Rasetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, Îl], No. 1247). ” 
G2. Testamentul olograf,; scris pe mai 

multe foi, este valabil chiar dacă data şi 
semnătura sunt puse în ultima fouie, dacă 
se constată că în intenţiunea testatorului. 
foile pe care este scris testamentul for- 
_mează un singur testament. (Baudry ct 
Colin, Donations ct testaments, :]l, No. 
1905; Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea Ii, 
p. 45; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1247). 
G3, Tribuualele vor apreciă în mod 

suveran dacă între diversele. foi pe care 
este scris un testament ologral există o 
legătură materială şi ' intelectuală. astfel 
încât formează un singur act. (Baudry 
ct Colin, Donatious et testaments, II, No. 
1905; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, 
p. 43; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, II, No. 1247). 
G4, Testamentul olograf. este valabil 

chiar dacă este seris în mai multe şedinţe 
“şi în mai multe zile. (Demolombe, XAI. 
No. 129; Mass& et Verg& sur Zachariac, 
III: $ 452, nota 3; p- 92; Aubry ct Rau. 
„ed. 4-a, VII, $ 6608, p. 106: Laurent, ALII. 
No: 173, 212; Iuc, VI, No. 270; Baudry ct 
Colin, Donations et testaments, II, No. 
1919; Planiol, III, No. 2693; Alexandresco. 
cd. 2-a, IV, partea II, p. 44; C. Hamangiu, 
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1. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, 
No. 1247). 

G5, In acest caz testamentul olograi 
poate purtă două date: una la început și 
alta la sfârşit, din care rezultă timpul în 

care testatorul a redactat testamentul său. 

(Baudry et Colin, Donations cet testa- 
ments, II, No. 1919). . 
GG. Pentru valabilitatea unui testament 

olograf, trebueşte ca el să fie datat de 
însăși testatorul. (Demolombe, XAu, No. 71: 

Huc, VI, No. 275; Josserand, LII, No. 1274 

1277; Alexundresco, ed. 2-a. IV, partea 

IL, p. 55; C. Ilamangiu, [. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al, Băicoianu, II. No. 1249). 
67, Art. 970 e. civ.: în. (859 e. civ. rom.) 

nu arată ce se înțelege prin cuvântul: 
„dată”. ci prevede numai că testamentul 
ologral trebueşte să fie datat. Prin data 
unui testament olograf, se înțelege indi- 
carca zilei, lunei şi anului când a fost 
făcut, (Demolombe, XXI. No. 75 urm; 
Aubry et Rau, ed. d-a, VII, $ 668, p. 10; 
Michaux, Testaments. -No. 1710; Dalloz 
Rep. Dispositions entre vils, No. 2633: 
Suppl.. Dispositions entre vils, No. 637, 
Laurent, XIII, No. 159, 19; Baudryiet 
Colin, Donations_ ct testaments, II, Xa. 
1928: Planiol, III, No. 2090; Josserand. 
III, No. 1276; Alexandresco, ed. 2-a, Iv, 
partea II, p. 53, 56; C. Hamangiu, Î. lo- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1949), , 

68, Chipul în care se indică data unui 
testament olograf, nu este supusă unei for- 
mule sacramentale. (Dalloz. Rep. Dispo- 
sitions entre vifs, No. 2654). 

69. Daia unui testament ologral poate 
fi scrisă în cifre sau în litere, totuşi e 
mai bine să fie scrisă în litere pentru a nu 
putcă fi alterată mai cu uşurinţă. (Pothier, 
Donatious et Testaments. Cap. |, Art. 2. $ 
2, No. 11; -Demolombe. XXI. No. St; Mur- 
cade, Art. 970; Michaux, Testaments, No. 
1698; Massc et Verge sur Zacharine, III. 
$ 434, p, S0, S7, $ 457, nota 2, p. 95: Aubry 
ct Rau, cd. s-a, VII, $ 60$, p. 107: Laurent, 
XIII, No. 208; Baudry et Colin, Donations 
et testaments; II, No. 1935; Planiol, II, 
No. 2690; Alexandreszo, ed. 2-a. IV. pur- 
tea Il, p. 40, 57: C. llamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu. IM, No. 1249). 
10. Data poate fi scrisă şi.în termeni 

echivalenți. dacă se constată că ci cex- 
primă în mod clar elementele ce trebuesc 
so compuc. (Demolombe, XXI, No. S$5: 
Troplong. Donations ct testaments. III. 
No. 1472; Mourlon. II, No. 775; Michaux. 
Testaments, No. 1712; „lubry ct Rau. cd. 
4-a, VII, $ 66S. notele 6, 7, p. 103: Dalloz; 

Râp.. Dispositions entre vils, No. 2054: 
Laurent, XIII, No. 189: Baudry ct Colin. 
Donations „et testaments. II, No. 1933. 
1934: Planiol, Il], No. 2690; Josscrand, III. 
No. 1256; Alexandresco. cd. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 58; Nacu, II, p. 355: C. Haman- 
iu, |. Rosetii-Bălănescu și Al. Băicoianu. 
III. No. 1249), , 

7 |. Astfel se poate indică data, scriin- 
du-se că testamentul a fost făcut în pri- 
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ma zi a anului sau în ziua sau în ajunul 
unei sărbători care poartă acecaş dată în 
fiecare an, cum ar fi Crăciunul, ete. (Dal- 
loz. Rcp., Dispositions entre vifs, No. 2654: 
Josserand, II, No. 1276; Alexandresco, cd. 
2-a, LV, partea II, p. 58: C. Ilamanpiu, |. 
Rosetii-Bălănescu și Al. Băicoianu, (I!, 
No, 1249). 

72, Lestamentul olograf nu trebueşte 
să cuprindă ora când a fost ficut. (De- 
molombe, XXI, No. 80: Laurent, MILL, No. 
159; Baudrv et Colin, Dunations ct testa- 
ments, IL, No. 1950, 19514; Josserand, III, 
No. 1276; Alexandresco, ed, 2-a, IV, par- 
tea II, p. 57). 
73. Testamentul olozrat nu trebueşte 

neapărat să cuprindă menţiunea _ locului 
unde a fost făcut. (Demolombe, XMI, No. 
7S: AMlourlon, II, No. 775, 791: Marcads. 
Art. 970; Aubry ct Rau, ed. s-a, VII $ 
G6S, p. 107: Laurent, XIII. No, 207; Iluc, 
VI, No. 275: Baudry cet Colin, Donations 
et testaments, I[. No. 1929: Pluniol, Il No. 
2093; Josserand, III, No. 1279; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV, partea II. p. 54, nota 
1, 57. 65: C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, UI, No. 1249. 1250). 

74. Indicaţia ncadevărată a unei loca- 
litaţi în testamentul olograf, nu aduce, nu- 
litatea testamentului, deşi sar stabili că 
testatorul nu a fost niciodată în accă lo- 
culitate, deoarece testamentul ologral nu 
trebucşte să cuprindă. indicația locului 
unde a fost făcut. (Michaux, Testaments, 
No. 1729; Duiloz, Be6p., Dispositiuns entre 
vifs, No. 2053; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, 
artea II, p, 63: C. Ilamangiu, I. Rosetti- 

Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. 1250). 
75. Daia trehueşte scrisă de mâna tes- 

tatorului. Testamentului olograf este nul 
dacă o parte din dată este scrisă de, tes- 
tator_iar ccalaltă parte a fost iipărită. 
(Alexandresco, cd. 2-a, IV. partea II. n. 
53, nota 2; Comp.: C. Hamangiu, ]. Ro- 
seţii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 
1249), p. | 
76, lcstamentul olograf este nul dacă 

toată data sau o parte din ca ar fi scrisă 
de o mână străină. (Alexandresco, ed. 2-a, 
1V, partea IL, p. 33).. 

77, Indicaţia datei întrun testament 
olograf este necesară pentru a se puteă 
constată dacă la data facerei testamentului. 
testatorul eră capabil de a dispune de bu- 
bunurile sale şi pentru cazul când existând 
mâi multe testamente, a se putcă_ cercetă 
care este revocat. (Demolombe, XXI. No. 
75; Laurent, XII, No. 188; Baudry et.Co- 
lin. Donations et testaments, II, No. 1925: 
Planiol, HI, No. 2691; Josserand. III. No. 
1275: Alexandresco, cd. 2-a. IV, partea 
II, p. 54 Nacu, IL p. 3534; GQ. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. 
No. 1249). 

78. Testamentul olograf care nu cu- 
prinde data. este nul sau mai bine zis 
inexistent. (Laurent, XIII. No. 193; plosse- 
rand, III. No. 1272: Alexandresco, ed. 2-a. 
IV. partea II, p. 56, 63: C. Hamangiu, |. 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art: 859 

Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu. III, No. 
1249, 1250). 
79. Un străin ar face în mod valabil 

un testament olograf în România, Lără 
dată, dacă, legea ţării sale nu prevede o- 
bligaţia ci. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 55, nota). 
80. Data unui testament olograf poate 

fi pusă în orice parte a testamentului; 
deoarece legea nu indică un loc anuinit, 
fiind suficient numai ca ca să se aplice la 
intreg testamentul. (Demolombe, XXI, No. 
13; Aubry et lau, ed. s-a, VII, $ 668, p. 
107; Dalloz, Râp., Dispositions entre vf 
No. 2594 urm.; Suppl., Dispositions entre 
vifs, No, 649; Laurent, XIII, No. 174; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, II, 
No. 195$: Planiol. LII, No. 2690; Josserand; 
III, No. 1275; Alexandresco, cd. 2-a, IV, 
partea II, p. 5s; C. „Hamangiu, 1. Rosetti- 
ălănescu şi Al. Băicoianu, IL, 1249). 

” Bi. După părerea dominantă, data 
poate fi pusă inainte sau după semnătură: 
cu condiţiune ca să sc constate că emană 
dela testator. (Durantou, IX, No. 32, 38; 
“Demolombe, XXI, No. 115, 116; Massc ct 
Verg€ sur Zachariac, IN, $ 457, nota 3, 
p. 93: Marcade, Art. 970: 'Troplong, Do- 
nations et testaments. ITI, No, 1491; De- mante et Colmet de Santerre, IV. No. 115 
bis, II; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 668, 
nota 7, p. 107: Michaux, Testaments, No. 
1719; Dalloz, Rep., Dispositions entre vits, 
No. 2072; Suppl, Dispositions entre vifs, Ne. 650; Huc, VI, No. 276; Baudrv ct Co- 
lin, Dontions ct testaments. IL. No, 1942; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea 
II, p. 58, 59 nota). 
„82. După altă părere, data trebuește 

“să fie pusă, sul pedeasa de nulitate. îna- 
intea semnăturei. (Pothier, Donations et 
testaments, cap. I, Art. 2, $ 2; Merlin, Iepertoire, Testamenis, section 2, $ 4 Art. 5, No. 6; 'Toullier, V, No. 375: Lau- 
rent, XIII, No. 211). 

823. Daia şi semnătura „unui testament ologrul nu trebuese să fie scrise odată cu redactarea testamentului, 'ci 
scrise şi mai târziu, fiind suficient 
să. fie, scrise de mâna testatorului. (Dal- loz, R&p., Dispositions entre vifs, No. 265). 84. Lestamentul olograf este nul dacă data este pusă pe plicul ce îl conţine iar nu pe însuşi testamentul olograf. (Alexan- dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 54). „85, 'Dacă testamentul olograt este scris in mai multe zile data se va putcă pune în ziua când el a fost terminat. (Demo- lombe, XXI, No. 129; Laurent, XIII, No. 172, 212: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 60). 
86. Dispoziţiunile adiţionale ale unui testament olograf, oriunde ar fi scrise pe 

foaea pe' care este scris testamentul olo- graf nu trebuesc să fie datate şi semnate 
in mod particular, deoarece li se apalică şi 
lor data şi semnătura pusă pe testament. 
(Demolombe, XXI, No. 134, 136; Troplong, 
Donations et testaments, III, No. 1474; Au- 
bry ct Rau. ed. s-a. VII, £ 668, p: 105; 

pot fi 
numai 
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entre Dalloz. Rep., Suppl.. Dispoşitions 
Huc, vis, No. 651; Laurent, ALI, No. ll; 

VI. No. 277). _ 
- 87, Data testamentului olograf se a- 

plică și dispoziţiunilor făcute în josul tes- 

tamentului, dacă după poziţia lor din tes- 

tament, se poate conchide că ele au fost: 

scrise în aceeaş zi cu dispoziţiunile sem- 

nate şi cu cari formează un singur con- 

text, (Dalloz, Rep.. Dispositions entre vils, 

No. 2678: Alexandresco, ed. 2-a, LV, par- 
tea II, p. 60, 61). 
88, Adiliunile făcute la un testament 

olosraf după ce a fost datat, sub forma 

de scrieri între linii sau însemnări de tri- 

miteri pe margine, nu au nevoie să fie 

datate şi semnate în mod special, când 

scopul lor este de a explică sau inter- 

pretă dispoziţiunile testamentului. (De- 

molumbe. XXL, No. 135, Troplong, Dona- 

tions ct testamenis, Il, No. 1474; Dalloz, 

Rep., Dispositions entre vils, No. 2030 

urm.: Josserand, III, No. 1275; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, LV, purtea Il, p. 6, 02). 

89. tribunalele vor apreciă în mod su- 

veran. după elementele de dovadă scoase 

numai din însăşi testamentul olograf, dacă 

clauzele udiţionale au fost trecute în tes- 

tament înainte sau după confecționarea 

lui. (Demolombe, XXI, No. 135 urm.; Dal- 

loz, Rep., Suppl.. Dispositious entre vis, 

No. 652: Alexandresco, cd. 2-a, IV. partea 

II, p. 02). 
90. Cel care alegă că dispozițiunile 

adiționale au fost făcute în testamentul 

olograf, posterior confecționării lui, va ire- 

bui să dovedească alegaţiu sa. (Dalloz, 
Rep Suppl., Dispositions entre viis, No. 

53 
94, Nesisuranța datei echivalează cu? 

lipsa complectă a ei şi anulează testa- 

mentul olosraf, deoarece data nu merită 

credința decât atunci când este . sigură. 

(Demolombe, XXI, No. 83; Troplons, Do- 

nations et testoments, III, No. 1482; Dal. 

loz, Râp., Dispositions entre vis, No. 2060: 
Laurent, XIII, No. 191; Baudry et Colin, 
Donations cet testamenis, II, No. 1960; A- 

lexandresco, ed. 2-a, IV, partea Îl, p. 65). 
92, Data unui testament olograf nu 

poate fi nesigură, atunci când poate îi 
sigur precizată după faptele scoase din 
însăşi testamentul, din cnunțările scrise 
de mâna testatorului. (Laurent, XIII. No. 
194; Baudry ct Colin, Donations ct testa- 
ments, II, No. 1962; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea ÎI, p. 63)... Ă , 

93. Faptul că data poartă înlocuire de 
cuvinte şierse nu face ca data să devie 
nesigură, dacă ca poate fi cetită. uvuran- 
ton, LX, No. 37; 'Troplong, Donations cet 
testaments, III, No. 1452; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 2661; Laurent, 
XIII, No. 190; -Baudry et Colin, Donations 
et testaments, II, No. 1936; Planiol, Ii, 
No. 2691; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 62). 
94, Dacă ştersăturile împiedeci a se 

distinge elementele datei, testamentul olo- 
graf este nul, deoarece este nedaiat. (Iro- 
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plong, Donations et testaments, IIL. No. 
1452; Michaux, Lestaments, No. 1716; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II. p. 65). 
95, In cazul când data este îndoelnică 

din cauza prostului scris al festatorului, 
tribunalele, pentru fixarea adevăratei 
date, vor cercetă actul, cerând la nevoie 

şi părerea unui expert, ţinând socoteală 

şi de împrejurările exterioare.  (Dalloz, 

Râp.. Dispositions entre vifs, No. 2664: 
Baulry et Colii,. Donations et testamenis. 
II, No. 1901, 1962, 1963). 
93, Nu sc poate consideră ca o dată 

nesigură, faptul că testamentul olograt 
poartă două date, de exemplu, ducă se 
serie la. sfârşitul testamentului că e făcut 
la: „1 şi 15 lanuaric”. (Dalloz, Rep. Dis- 

positious entre vifs, No. 2663; Alexan- 
drescv, ed. 2-a, LV, partea IL, p. 60, 02). 

97, Dacă însă testamentul olograf va 

aveă o dată alternativă, de exemplu: «+ 

sau 15 lunuarie”, el va fi anulat mai cu 
scamă dacă din termenii săi nu rezultă 

data când a fost făcut, (Alexandresco, cd. 

2-a, IV, partea LI, p. 62). , 

98, Deşi după rigoarea prineipiilor, (lis- 

pozițiunile art. 1525 c. civ. în. (192 c. civ. 

rom.). ar trebui să se aplice şi la testa- 

-mentele olografe, deoarece ele nu sunt de- 

cât nişte acte sub semnătură privată totuşi 

ele, fac deplină credință de data lor faţă 

de toţi cărora le sunt opuse, când ci au 

recunoscut scrisul şi semnătura sau când 

ele au fost verificate în justiţie, deoarece 

textul acestui articol şi motivul care a de- 

terminat înserarea lui în cod, resping apli- 

area lui la actele de ultimă voinţă, singura 

permisiune fiind de a se compleciă data cu 

elemente trase chiar din continutul testa- 

meniului. (Demolombe, XXI, Xo, 155: 

Mourlou, II, No. 780; Demante ct Colmet 

de Santerre, IV, No. 115 bis, II, IX; Tro- 

plong, 'Donations .et testaments, III, No. 

1495: Masse ct Verg& sur /achariae, [Il. 

$ 458, p. 99: Aubry et Rau, ed. 4-a. VII, Ss 

G0S, text şi notele 10, 11, S 669, text şi 

notele 9 urm., p. (12; Dalloz, Rep. Dispno- 

sitions entre vifs, No. 2707; Iluc, VI, No. 

231; Baudry cet Colin, Donations et tes- 
taments, IL. No. 1992; Planiol, III. No. 

2692, 2097: Colin et Capitant, III, p. 554, 
835: Josserund, III, No. 1279, 1281; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 64, 65, 
ZI urm.: VII, p 1S0; Matei Cantacuzino, 

No. 47i: C. Jlamangiu, L. Rosetti-Bălă- 

mescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1257: 
Contra: Laurent, XIII, No. 240 urm.). 

Q9. Mosicnitorii testatorului, care nu 

sunt terți. ci reprezentanţii săi, nu au drep- 

tul să nu recunoască data testamentului 
olograf, afară de cazul când dovedesc că 
ea este mincinoasă. (Demolombe, XXI, No. 

“155: Aubre et Rau, ed. t-a, VII, 8 609, p- 

412; Dalloz, Rep.. Dispositions entre vis, 

No. 2707; Huc, VI, No. 251; Baudry ct Ca- 

lin, Donations et testaments, II, No. 1992). 

400. Testamentul olograf posterior re- 

voacă un testament autentic anterior. de- 

oarece testamentul ” olograt face deplină 
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credinţă de data lui. (Demolombe, XXI, No, 
155; Dalloz, hep., Dispositions entre vifs. 
No. 2716; Baudry et Colin. Donations et 
testaments, Îl, No. 1995; Alexandresco, cd. 
2-a, IV, purtea Îl, p. 71. nota 2). 

1UI, iestamentul olograf care a fost 
recunoscut de moştenitori, sau ţinut cu re- 
cunoscut de ei, face deplină credinţă de 
data sa, chiar dacă testatorul, ar ti ca 
zut în stare de demenţă după confecţio- 
narea testamentului şi ar fi încetat din 
viață în această stare, (Demolombe, XAI, 
No. 156; Aubry ct Rau. ed. 4-a, VII, $ 069, 
p._ 112; 'Dalloz. Rep, Dispositions entre 
vifs, No. 2705; lluc, VI, No. st; Baudry 
ct Colin, Donitions et testaments, Il, No. 
1995, Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea IL, 
p. 214, nota 2; Comp.: Josserand, III. No. 
1251), 

102, Lestumentul olograf, făcând de- 
olină credință prin el însuşi în privinţa 
datei sale, pentru a dovedi că el u Lost 
făcut la o altă dată decât cea nicu 
ționută. după o părere, nu se va putcă re- 
curge decât lu calea inserierei în fals, ca 
şi la actele autentice. (Grenier, Donations 
ct testaments, [[, No. 225, 205; Aubry et 
Rau, cd. s-a, VII, $ 669, p. 115; Dalloz, 
Hep., Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
666; Planiol, Il, 2097; Comp.: Josserand, 
II, No. 1251). 

1QGa. După altă părere, dominantă, fal- 
sitatea datei unui testament olograf a cărui 
scriere este recunoscută, se va puteă fuce 
şi prin alte mijloace, iar nu numai prin 
înscrierea în fals. (Duranton, LX, No. 47; 
Demolombe, XXI, No. 162; Mass et Verge 
sur Zachariac, Il, $ 455, nota 3, p. 100: 
Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 
115 bis, IX; Mourlon, Il, No. 780; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 669, p. 113; Dalloz, | &p. 
Dispositions entre viis, No. 2708, 2711; Luu- 
rent. NIL, No. 245 urm; llue, ȘI, No. 
231; Baudry et Colin, Donatiuns et testa- 

"ments, IL, No. 1994 urm.; Colin et Capi- 
tant, III, p. 801; Alexandresco, ed. 2-a, 
1Y, partea ÎI, p. 72, 73: C. Hamaneiu, 
1. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, ÎIL. 
No. 1258). 

104. Un testament ologral a cărui seri- 
cre este recunoscută, nu mai face credinţă 
de data sa, când este atacat pentru cauza 
de dui sau fraudă, deoarece se face în ca- 
uză aplicajiunea dispozițiunilor art. 1548 
şi 1553 c. civ. fr. (1198 şi 1205 e civ. rom.), 
dupa care proba testimonială şi prezump- 
țiunile sunt admisibile când este cazul a 
se stabili o fraudă îndreptată contra per- 
soanelor cari au fost în imposibilitate să-şi 

No. 159; Vazeille, Successions, Art. 970, Ao. 
19, 20; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 609, 
p, 115; Dalloz, Nâp., Dispositions entre 

| vifs, No. 2714; Baudry ct Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 1995 urm.; Planiol, 
III, No. 2697;  Josserand, III, No. 1281; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea: 11. p. 72, 
nota 2; C. lamangiu, [. Rosetti-Bălănezcu 
şi AL. Băicoianu, III, No. 1258). 
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105. Chiar dacă sar admite că falsi- 
tzteu date unui. testament olograf. u cărui 
scriere este recunoscută, nu poate fi stabi- 
lită decât prin înscrierea în fals, această 
regulă suferă excepțiune în cazul când tes- 
tamentul este atacat pentru cauza de su- 
zestie şi de captaţie. (Baudry et Colin, 
Donations et testaments, Il, No. 1996; Pla- 
niol, III, No. 2697; Josserand, IIf, No. 1281: 
Mexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 72 
nota 2; C. lamansiu, [. Rosetti-Bălănescu 
și AL Băicoianu, LI, No. 1258). 
106. Deasemenea când testamentul olo- 

arul este atacat pentru motivul că testato- 
rul nu cra sănătos la minte. (Baudry et Cu- 
lin, 'Donations et testuments, I[, No. 1997; 
Planicl. IL, No. 2697; Alexandresco, ed. 
2-a, ÎV, partea 1, p. 72 nota 3; C. Iaman- 
giu, |. Hosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, 
II, No. 1258). 

107. in aceste două cazuri precedente, 
falsitatea datei precum şi sugestia, captu- 
lia și demența vor puleă fi dovedite prin 
toate mijloacele de probă admise de lege. 
(Demolombe, XXI, No. 159; Baudry et Cw- 
lin, Donations ct testaments, II. No. 1997; 
Comp.: C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălinescu 
și AL Băicoianu, III, No. 1258), 
108. Pentru ca să se poată admite a se 

dovedi frauda testatorului prin scrierea 
unci daţe false, trebueşte ca să se alege 
fapte precise şi concludente. (Dalloz, Rep. 
Dispusitions entre vifs, No. 2715). 
109. Ialsitateu datei testamentului olo- 

graf, a cărui scriere și subscriere au fost 
recunoscute, se va dovedi de către moște- 
nitorul care atacă testamentul. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II], p. 73; C. 
Iamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al Băi- 
coianu, ÎI, No, 1257, 1238). , 
110. Falsitateu dutei unui testament o- 

logruf echivalează în drept_cu lipsa com- 
plectă a datei. (Duranton, IX, No. 35; De- 
molombe, XAI, No. 91 urm.: Grenier, Do- 
nations ct _testamenis, No. 228 bis. nota [iei 
Mass€ et Verg& sur Zachariac, V, $ 457, 
nota 4: Demante et Colmet de Santerre, 1Y, 
No, 115 bis, II; Maread6, Art. 970; Aubry 
ct tau, cd. 4-a, VII, $ 609, nota 8, p. 103; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
2051; Suppl.. Dispositions entre vifs, No, 
660 urimn.: Laurent, XIII, No. 202 urm: 
Iluc, VI, Xo. 272; Baudry et Colin. Donati 
ans ct testaments, II, No. 1944; Planiol, III, 
No. 2692; Josserand. III, No. 1277; 'Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 66: C. 
Iamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi A, Băi- 
coianu, III. No. 1250). 

[îf, Falsitatea datei unui testament olograf, aduce după părerea dominantă, 
nulitatea lui. (Duranton, IX, No. 53; De- 
molombe, XXI, No. 91 urm.; Grenier, Do- 
nations et testaments, No. 223 bis, nota g: 
Masse et Vergc sur Zacharie, V, $ 457, nota +; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 115 bis, II; Marcad6, Art. 970; Aubry 
et Rau. ed. 4-a, VII, $ 668, p. 103: Dalloz. 
Rep... Dispositions entre “vifs. No. 2051; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 660
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urin.; Laurent, XIII, No. 202 urm.; Huc, 

VI, No. 272; Baudry et Colin. Donations 

et testaments, II, No. 1944; Planiol, Il. 
No. 2692; Josserand, III, No. 1277; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, LV, partea II, p. 66; C. 
Hamangiu, Ia Rosetti-Bălănescu şi : Al. 
Băicoianu, UI, No. 1250). , , 

415. După altă părere, falsitatea datei 

unui iestament olograf. nu aduce nulitatea 

lui, deoarece defunctul a avut poate mo- 

tive valabile ca să antidateze sau să post- 

daeze testamentul său. (Dalloz, Rep. 

Suppl., Dispositions entre vifs, No. 6602, 

665). , 
(13. După această a două părere, «data 

este falsă sau nulă numai atunci când este 

rezultatul fraudei sau al demenței şi în 

acest caz cel care atacă testamentul va 

trebui să dovedească că testamentul a fost 

antidatat prin dol sau din cauza demente. 

(Dalloz, Rep., Suppl.._ Dispositions entre 

vis, No. 662; Josserand III. No. 1277). 

(14. Când croarea datei provine din o 

simptă nebăgare de scamă, testamentul olo- 

gral este valabil. (Demolombe, XXI, No. 

91, 92: Demante ct Colmet de Santerre, IV 

No. 115 bis; Aubry et Rau, cd. s-a. VII, $ 

668, p. 104; Dalloz, Rep. Disposiiions entre 

vifs, No. 260%: Suppl., Dispositions entre 
sifs, No. 665; Laurent, XIII, No. 194. 19; 

lu, VI, No. 272; Baudry et Colin, Dona- 

tions ct testaments, II, No. 1930; Josserand, 

VII, No. 1277; Alexandresco, cd. 2-a, IV, 

partea II. p. 64. 65, 67: C. Hamangiu, IL. 

Roseiti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, No, 

1230, 1951). ! 
115, Data, recunoscută falsă, a unui 

testament olograf, poate fi rectificată, afară 
de cazul când indicaţia falsă a datei a fost 
făcută cu intenţie de către testator. Recti- 

ficarea se va face cu elementele scuase nu- 
mui din testamentul olograf, după cum se 
face şi dovada falsităţi: datei. (Merlin, R6-. 
pertoire, Testament, section 2. $ 1, Art. 
6. No. 10; Demolombe. XXI, No. 01, 92 bis; 
Mass et Verg6 sur Zachariac, III, $ 437, 
p. 94; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 115 bis: Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 

.66$, nota 10, p. 104; Dalloz, Râp., 'Disposi- 
tions entre vifs. No. 2693; Suppl., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 669; Laurent, XIII, 
No. 201 urm.; Huc, VI, No. 22; Baudrv 
ct Colin, Donations ct testamenis, II. No. 
1951: Planiol, III, No. 2692; Josserand, III. 
No, 1277: Alexandresco, cd. 2-a, IV. partea 
II. p. 66: C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, MI, No. 1250, 1251). 
“116. Falsitatea datei va fi dovedită nu- 
mai cu probe scoase din însuşi testamentul 
olograf, iar nu cu probe scoase din fapie 
şi acte exterioare şi străine testamentului. 
(Dalloz. Râp., Dispositions entre vifs, No. 
26985; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
666 urm.; Comp.: C. Hamangiu, |. Roseiti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎIT. No. 1250). 
"117, Dacă însă falsitatea datei este in- 

vocată ca un element de fraudă iar nu ca 
un viciu de formă, proba îfalsităţii va putcă 
fi scoasă din elemente exterioare testamen- 
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tului. (Dalloz, Rep., Suppl; Dispositions 
entre vifs, No. 668). 

118, Deasemenea, în afară de cazul de 
fraudă. dovada falsităţii datei va putcă fi 
scoasă din împrejurări exterioare, dacă ele 
îsi au origina în însăși testamentul olograf. 
(Dalloz, hâp., Suppl., Dispositions entre 
vi[s., No. 608). . 
119, Ca exemplu de dovadă a falsităţii 

datei scuusă din împrejurări exterioare 
testamentului olograf, este cazul cânu data 
arătată în testament este posterioară dece- 
sului testatorului. (Dalloz. Rep., Dispo- 
sitiuns entre vils, No. 2701). 
120, Dceusemeneca când testamentul olo- 

grai se referă la fapte care sau întâmplat 
după daia indicată în testament. (Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vils, No. 2695). 

12|, Lestamentul olograf care poartă 
data de 3t XNoembrie sau 31 Aprilie este 
nul deoarece nu se poate stabili adevărata 
dată, aceste luni neavând 31 zile. (Dalloz, 
Rep... Suppl., Dispositions entre vifs, No. 

Contra: Coin-Delisle, Commentaire, 
Art. 970, p. 347). 

1229, Ducă iestumentul olozraf a fost 
scris pe o foae de hârtie timbrată, falsita- 
tea datei poate rezultă din împrejurarea 
că această dată este anterioară datei emi- 
siunei hârtiei aflată în filigramul ei. (Dal- 
loz, lcp.. Suppl. Dispositions entre vils, 
No, 672; Planiol. III, No. 2697; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 66: Comp.: 
C. Iamangiu. [. Hosetii-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu. III, No, 1250). 
123, Eroarea comisă în indicaţia datei 

testamentului olograf sau omisiunea comisă 
în una din părțile datei. pot fi rcetificate 
de judecător. deoarece ele nu aduc în mod 
necesar nulitatea testamentului.  (Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vifs, No. 2692; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 669; 
Jozserand, LII, No. 1277; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea ÎI, p. 64: C. Hamanpiu, |. 

_Rosetti-Băliinescu şi Al, Băicoianu, III. No. 
4230, 1951). . 

„124. Pentru ca eroarea datei să-poată 
fi rectificată, se cere ca falsitatea datei să 
fie rezultatul unor erori involuntare din 
partea iestatorului; prin urmare dacă fal- 
sitatea datei unui testament olograf pro- 
vine din voința testatorului, testamentul 
este nul. (Alerlin, Repertoire, Testament, 
section 2, $ î, Art. 6, No. 10; Demolombe, 
XAI, No. 91 urm.; Demante ct Colmet de 
Santerre,_ IV, No. 115 bis; Aubry et Rau, 
cd. 4-a. VII, $ 669, p. 104: Dalloz, Rep. 
'Dispositions_ entre_vifs, No. 2692 urm. 
2697 urm.; Suppl., Dispositions entre vifs, 
No. 672; Laurent, XIII, No. 194, 195; Huc. 
VI, No. 272; Baudry ct Colin, Donations 
ct testaments, II. No. 1948. 1949, 1930; 
Josserand, III, No. 1277: Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea II, p. 65, 66: C. Haman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
IT, No. 1250, 1951). 

125, Cel ce cere nulitatea testamentului 
va Îi obligat să dovedească că eroarea da- 
tei testamentului olograf este datorită vo- 

— 155 —



  

  

Codul civil 

inței testatorului. (Dalloz, Rep., Dispositi- 
ons entre_vils, No. 2705), - 

26. Deasemenca eroarea involuntară a datei unui testament olograf nu constitue v cauză de nulitate a iestamentului dacă ca poate fi rectificată cu ajutorul elementelor 
scoase din însăşi testamentul olograf. (De- molombe, XXI, No. 91 urm.; Demante et 
Colinet de Santerre, 1YV, No. 115 bis: Tro- 
plong, Donations et testaments, III, No. 
1452; Michaux, Testaments, No, 1721: Au- 
bry et Ruu, cd. 4-a, VII, $ 605, text şi nota 
10, p. 104; Dalloz, Rep, Dispositions entre 
vis, No. 2652; Laurent, XIII, No. 194, 290, 
201; Baudry et Colin, Donations et testa- 
ments, ÎI. No. 1951 urm. 
No. 1277; Alexandresco, ed. 2-u, 1Y. partea IL, p. 64%; C. Iamangiu, |. Rosctti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1250, 1251). 

127, Pentru rectificarea datei vor servi 
nu numai cnunțările pe care le cuprinde 
testamentul olozraf ci şi toate împrejură- 
rile materiale, rezultate din cercetarea tes- tamnentului, Astfel, când testamentul olu- raf este scris pe hârtie timbrată, data fi- lisramului hârtici, raportată la data dece- sului testatorului, va putcă constitui un ele- ment pentru fixarea datei testamentului. (Dalloz, Rep., Dispositions entre vi[s, No. 268, 2659; Suppl., Dispositious entre vifs, No. 672; Josserand, III, No. 1277; Baudry et Colin, Donations et testuments, II, No. 1952, 1954; Comp.: C, Hamangiu, |. Ro- setti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, No. 1250, 1251), 
128. Pentru ca să se poat? face rectifi. carea datii unui testament olograf, trebu- eşte ca din enunţările făcute în testament, să se poată afirmă -cu Simuranţă iar nu 

a testamenţului, în locul celei trecute din eroare, (Merlin, Repertoire, Testaments, section 2, $ 1, Art. 6, No. 10; 'Toullier, V, No. 361; Durantou, IX, No, 36; Demolombe, XXI, No. 93 urni.; Grenier, Donations et testaments, 1. No. 223 bis; Troplong. 'Do- nations ct iestaments. III, No. 1484. 1459: Aubry et Rau, cd. s-a, VII, $ 003, text şi nota 11, p. 104; Dalloz, Rep. Disposi- tions centre vifs, No. 2694; Suppl.. Dis- positions entre vifs, No. 669. 672; Baudry et Colin, Donations ct testaments, II, No. 1956). i 
429, lectificarea datei unui testament olograi poate să se facă în mod parţial, adică fie în privinţa zilei, fie în privința lunci, fie în privința anului, deoarece data greşită a unui testament olograif este divi- zibilă. (Dalloz, Râp., Dispositions entre vi îs, No. 2691, 2693). -. . 
130. Datu incompleciă sau nesigură a unui testament olograf, aduce nulitatea tes- tamentului. ca şi lipsa de dată sau data inexactă. (Baudry ct Colin, Donations et testaments, II, No. 1960; Comp.: C. Haman.- giu, L. Rosetti-Băltinescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1250, 1231), 
131. Data incomplectă sau nesigură a 
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anui testament olograf. poate fi rectificată > 
prin ajutorul indicaţiilor rezultate din în- 
săşi testamentul olograf, dacă neregulari- 
tatea datei constitue un fapt involuntar al 
testatorului. (Aubry_ et Rau, cd. 4-a, VII, 
$ 668, p. 104; Iluc, VI, No. 270; Baudry et 
Colin, 'Donations ct testaments. II, No. 
1619; Josserantl, Il, No. 1277; Comp.: C. Ilamaugiu, I. Rosetti-Băliinescu şi Al Băi- 
coianu, III. No. 1250, 1251). 

132. Dacă testamentul olograf a fost scris pe hârtie timbrată, numărul anului 
din filieram, nu poate înlocui omisiunea unuia din elementele: substanțiale ale datei, în absenţa oricăror alte enunțări sau do- vezi scoase din' însăşi testamentul. (Bau- dry et Colin, Donations et testaments, II, No. 1926, 1965). , 
133. Omisiunea datei sau data incom- plectă nu pot fi înlocuite, prin data apli- cată de poştă pe plicul care ar conţine un testament olograf făcut prin scrisoare, (Baudry ct Colin, Ponations ct testa- ments, II. No, 1965). 
134, Pentru valabilitatea unui testa- ment olograf trebueşte ca e] să poarte sem- nătura testatorului, pentru a se puteă stabili că nu este un simplu proiect ci un act definitiv. (Demolombe, XXI, No. 101; Michaux, Testaments, No, 1747;  Dalloz, cp... Dispositions centre vifs, No. 2749; Suppl., Tispositions entre vifs, No. 677; Josserand, III, No. 1278;  Alexandrescv,, 

cd. 2-a, IV. partea II, p. 46; C. Ilamangiu, 
[. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No, 1232), 
125, Semnătura consistă, în genere, in numele de familie şi cel de botez, astfel 

cum testatorul este înscris în actele stării , ! a = * civile, (Alexandresco, ed 2-a, IV. partea II 
prin prezumpțiuni, care este adevărata dată . ( “ha part . p. 46; C. IHamanșiu, |. Rosetii- Bălănescu şi Al. Băicoianu, Î[[, No. 1252), 

136, Testamentul semnat de o femce cu pronumele siu la care a adăugat nu- mele bărbatului cu care trăiă în concubi- na, -este valabil. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 49). 
137. Lipsa semniăturei testatorului . dintru'un testament olograf, aduce nulita- - tea testamentului, deoarece semnătura con- stitue o formalitate, esenţială a testamentu- lui olograf. (Aubry ct Rau. cd. 4-a, VII, $ 66$, p. 104; Baudry et Colin, Donations et testaments, II, No. 1964). 
138. Semnătura unei persoane se com- pune, în regulă generală. din numele său de familie. (Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 2700: Suppl., Dispositions entre vis, No. 679; Baudry et Colin, Donations ci testaments, II, No. 1965; Comp.: C. Ha- " mangiu, I. Rosetti-Biilăineseu şi Al. Băico-. ianu, III, No, 1239), 

„139. Lipsa pronumelui testatorului dintrun testament olograf, nu aduce nu- litatea testamentului, deoarece se va putea distinge testatorul de altă persoană pur- tând acelaş nume de familie. din diferitele împrejurări particulare, “(Dalloz, Rep, Dispositions entre vifs, No. 2721: Comp.: 
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Josserund, INI, No. 1278: C. Hamangiu, 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, 

No. 1292). 

140. Lipsa numelui de familie întrun 

testament olograf, aduce după o părere, 
nulitatea testamentului. ([oullier, Y, No. 

373, 374; Laurent, XIII, No. 202 urm. 222; 

ue, VI, No. 278; Baudry ct Colin, Dona- 

tions ct testaments, LI, No. 1965 urm. t91; 

Contra: Froplong, Donations et testaments, 
FII, No. 149; Michaux, 'Testamenis. No. 

1733: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Il 

p. 48). 
1&i, După altă părere, semnătura testa- 

torului pusă pe un testament ologral şi ex- 

primată prin pronume, poreclă sau altă 

desemnare, afară de numele de familie, 

este valabilă, dacă testatorul obicinuia în 

actele sale civile să intrebuințeze această 

semnătură. şi sub care eră cunoscut de 

muliă vreme. (Merlin, Repertoire, Signa- 

ture, $ 3. Art. +; Demolombe, XAL, No. 102 

urm.; Demante et Colmet de Sunterre, IV, 

No. 115 bis; Mareaud6, Ari. 970; Troplong, 

Donations et testaments, III. No. 1495; Mi- 

chaux, Testaments. No. 1750; Aubrv et 

Rau, ed. s-a, VII, $ 666, p. V9: Dahoz, Rep., 

Dispositions entre vifs, No. 2033; Suppl. 

Dispositions entre vils, No. 639: Planiol, 

III. No. 2689: Colin et Capitant, II. p. 856; 

Josserand! JI, No. 1978: Alexandresco, 

ed. 2-a, 1Y. partea II, p. 4; C. Hamangiu. 

I. Rosetti-Bălineseu şi AL. Băicoianu, [Il 

No, 1952). E 
(49, Astfel este valubii testamentul olo- 

graf. semnat de un episcop cu 0 cruce şi 

inițialele numelui său, și cu indicaţia 
titlului său de episcop al locului unde 
funsționcază, dacă se stabileşte că testato- 

rul întrebuința în toate actele sale acest 
fel de semnătură. (Demolombe, XAI, No. 
106; 'Froplong, Dunaiions et testaments, II, 

No. 1495: Aubry ct Rau, cd. 4-a. VII, 5 660, 
p.. 99: Planiol, III. No. 2689; Alexandresco, 

- ed, 2-a, IV, partea II, p. +7, 4$: C. Iaman- 
«iu, [, Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 

TIT. No. 1232; Contra: Laurent, XII, No. 

225; Baudry et Colin, Donations ct tes- 
“ tauments, Il. No. 1970, 1971). 

148. In această de a doua părere, les- 
tamentul olograf este valabil oricare ar fi 
semnătura în cazul când testatorul poate 
fi identificat. (Duranton, IX, No. 39; Tro- 
plong. Donations et testaments, III. No. 
1495; Vazeille, Successions, Art. 970, No. 7; 
Maread€, Art, 970, No. «; Dalloz, Rep. 
'Dispositions entre. vifs, No. 2735), | 

(44, Dacă însă semnătura pusă de tes 

tator pe testamentul său olograf. nu eră - 
întrebuințată de el în actele sale serioase, 

ale vieții, ci o înirebuinţă numai în rela- 
țiile sale familiare sau în corespondenţa 

sa particulară, testameniul olograf nu este 
valabil. (Dalloz._ Nep., Dispositions entre 

vis, No. 2723: Suppl., Dispositions entre 
vi[s, No. 679). 

145, Testamentul _olograf semnat cu 

pronumele şi cu inițiala numelui testato- 

_rului, nu este valabil. (Duranton, IX, No. 
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40; Demolombe, XXI, No. 109 Mareade, 

Ari, 970; Aubry et Rau, ed. du. VII, $ 
666, p. 9; Laurent, XIII, No. 223; Baudry 

ct Colin. Donations et testaments, 1, No. 

1971; Contra: Merlin, Repertoire, Signature, 

$ 3, Art, 4 Coin-Delisle, Commentaire, Art. 

970, No. 40; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a; 

IV, partea LI, p. 48). 
"146, Femeca măritată poate: între- 

buinţă, întrun testament olograf, numele 

bărbatului său mai cu seamă dacă în acest 

mod ca semnă. actele civile. (Michaux. 

“Festaments, No, 1763: Baudry ct Colin, 
Donations et testaments, II, No. 1968: Pla- 

niol, I, No. 594; Alexundresco, el. 2-a, IV, 

partea TI, p. 43 C. Iamangiu, I. Rosetti- 

Bălănescu si Al. Băicoianu, III. No. 1252). 

147, Femcea măritată va puteă semnă 

testamentul său olograf şi cu numele său 

de familie ce-l aveă înainte de a se căsă- 

tori, (Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea II, 

p. 49: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 

şi AL. Băicoianu. ÎI. No. 1252). 
(48, Semnătura neciteaţă care nu per- 

mite judecătorilor de fapt ca să recunoască 

numele testatorului, aduce nulitatea_testa- 

inentului olograf.  (Daltoz. Rep. Suppl.. 

Dispositions entre vifs, No. 650: Baudry ct 

Colin, Donations et testaments, 1. No. 1975: 

Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 

II. p. 49, 50). 
149, In cazul când testatorula voit să 

serie în josul- testamentului numele său, 

însă din cauza lipsei de putere, a scris un 

nume neciteț, tribunalele vor apreciă dacă 

semnătura foate fi recunoscută. (Dalloz, 

Râp., Disnositions entre vifs, No. 2727: 
Comp.: Alexandreseo, ed. 2-a. IV, partea 
WI, p. 50, nota 1). 

150. O greşeală de ortografie făcută în 
semnătura testatorului, nu aduce nulitatea 
testamentului olograf. dacă există siguranța 

în privința persoanei care a făcut testa- 

mentul. (Demolombe, XXI. No. 110, 113; 

Aubry et Rau, cd. t-a, VII. $ 606, p.9: 
Dalloz. Rep. Dispositions entre vifs, No. 
azaz: Suppl., Dispositions entre vils, No. 
650; Laurent, XIII, No. 226; Baudry ct Co- 
lin. Donations et testaments, Î[, No. 1972: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea I[, p. 49). 

154, Semnătura unui testament olograf 
este valabilă chiar dacă sa omis a se face 
parafa obicinuită, dacă mai ales .această 
omisiune este rezultatul unei boli sau _a 

unei întâmplări. (Demolombe, XXI. No. 

115: 'Troplonz, Donations ct testamenis. 

III, No. 1497: Michaux. Testaments, No. 
1754. 1701: Laurent, XIII, No. 224; Baudev 

et Colin. Donations et iestaments, II, No. 
1972. 1973: Planiol. III, No. 2689: Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea II, p. '47, 50). 

(59. Semnătura testamentului olograf, 
după o părere, trebueşte să fie distinctă de 

corpul testamentului, sub pedeapsă de nu- 

litate. (Troplong, Donations et testaments, 
III No. 1494 Laurent. XIII, No. 227). 
- 153. După altă părere, dominantă, tri- 

hunalele vor apreciă după împrejurările 
de fapt luându-se în consideraţie împre- 
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jurările, educaţia și obiceiurile testatoru- 
lui, dacă semnătura pusă în corpul testa- 
mentului constitue o semnătură valabilă 
sau un indiciu a unui testament rămas ne- 
terminat. (Duranton, IX, No. 42; Demo- 
lombe, ANI, No. 1i+: Musse ct Vergc sur 
Zachariac, UI, $ 457, text şi nota 15, p. 
96; Demante cet Colmet «dle Santerre, IV, 
No, 115 bis, IL: Aubre ct Rau, cd. 4-a, 
VII, S$ 60$, p. 105; Dalloz, Rep. Dispoşt- 
tious entre vifs, No, 2729, 2750; Supul.. Dis- 
positions_entre vils, No. OS1: Baudry cet 
Coliu, MDonations et testaments, II, No. 
1074; Josserand. III, No. 1278; Alexau- 
dreseo, ed. 2-a, IV, partea Il, p. 52). 

454, Testamentul olograf este valabil, 
chiar dacă numele testatorului este scris 
în corpul testamentului iar nu distinct de 
el. (Demolombe, XXI, No. 114; Massc ct 
Vergc sur Zachariac, LV, $ 455, nota 
13. p. 96; Aubry et Rau, ed. ta, VII, 
$ 66S, nota 31, p. 10$; Josserand, ÎN, No. 
1275; Alexandresco, ed. 2-a,.1Y, partea II, 
p. 52). - 
155, Testamentul olograf este nul dacă 

testatorul zice în testamentul său: „subeem- 
natul... (numele şi pronumele său)... dis- 
pun . ” iar la sfârșitul testamentului nu 
pune semnătura sa, pe care o anunţă că 
va urmă, (Troplongz, Donations et testa- 
ments, III, No. 1494; Michaux, Testaments, 
No. 1739; AMlexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 52). 
156, Semnătura  testatorului trebueşte 

să figureze pe însuși testamentul olograf, 
iar nau pe plicul în care a fost închis, caz 
în care testamentul este nul. (Alexandresco, 
ed, 2-a, IV, partea I[, p. 5: Contra: Pla- 
niol, III, No. 2659; Colin et Capitant, III, 
p. S57; Josseraud, III, No. 1278; C. Ilaman- 
giu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1955). 

157. Semnătura testatorului, în regulă 
senerală, trebueşte pusă la sfârşitul testa- 
mentului olozraf. (Pothier. Donations testa- 
mentaires, VIII, No. 11; Baudry et Colin, 
Donatiuns et testaments, II, No. 1Y77: Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 51), 
158. În dreptul civil român, deoarece 

art. $59 c. civil, prevede că testamentul olo- 
«ral trebueşte să fie suBsemnat de testator, 
semnătura irebueşte pusă la sfârşitul testa- . 
mentului, întrucât semnătura are de scop 
să certilice conţinutul testamentului şi tre- 
huie prin urmare, să-l încheie. (C. Ilaman- 
giu, Î. Rosetti-Bălănescu' şi AL. Băicoianu, 
IL, No. 1252). 

159, Testamentul olograf nu este vala- 
bil dacă este semnut pe margine, iar nu 
în josul actului. (Alexandresco, ed, 2-a, 

- IV, partea II, p. 32, 53). 
160. Testamentul ologral nu este nul 

când cuprinde două semnături, chiar dacă 
din cuprinsul actului nu rezultă explica- 
ţia acestui fapt. (Dalloz, Râp., Disposi- 
tions entre viis, No. 2734). 

161. O clauză scrisă în testamentul 
! olograf, după semnătură şi nesemnată la 

rândul ci de către testator, nu are nici o 

"19505.— Codul civil adnotat — VII 
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> valoare, dacă nu are nici o legături cu 
dispoziţiunile din testament, (Dalloz, Rp. 
Suppl., Dispositions entre vis, No. 678). 

162. lestamentul olograf este valabil 
chiar dacă semnătura testatorului este pusă 
pe testament la un timp oarecare după 
serierea dispoziţiunilor. (Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vils, No. 2735). 
163. Lestamentul olograf este valabil 

chiar ducă dispoziţiunile sale sunt serise 
succesiv şi la intervale mai lungi suu mai 
scurte, fiind suficient dacă fiecare în parte 
sau toate sunt semnate de iestator. (Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vis, No, 2735). 
164. Huperea voluntară a testamentu= 

lui ologrul de către testator, aduce revo- 
careu lui. Tribunulele vor apreciă în mod 
suveran dacă ruperea testamentului a fost 
voluntară sau accidentală. (Demolombe, 
NAIL, No. 3; Aubry et Rau, ed. s-a, VII, $ 
666, p. 99; Iluc, VI, No, 278; Baudry ct Co- 
lin. Donations ct testaments, II, No. 1975), 
165. Lestamentul olograf este un uct 

sub semnătură privată, care este. supus pTo- 
cedurii verificării de scripte, când moşteni- 
turul ab intestat nu recunoaște scrisul tes- 
tatorului. (Demolombe, XXI, No. 142; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 669, p. 103; Dal- 
loz, Rep. Dispositions entre vits, No. 2736; 
Suppl: Dispositions entre vils, No. 086; 
Laurent, XIII, No. 329; Baudry ci Colin, 
Donations et testaments, IL, No. 1981; Jos- 
serand, III, No. 1250; Alexandresco, cd. 
2-a, IV, partea IL,'p. 6: C. Iamangiu, 

"I,, Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, ÎN, 
Ao, 1256). 

166. Când se neagă scrisul sau semnă- 
tura unui testament olograf se va recurge 
lu procedura verificării de scripte, fără ca 
să fie necesară întrebuințarea căci inscrip- 
țiunii în fals. (Demolombe, XXI, No. 145: 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
2742; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
656; Baudry ct Colin, Donations ct testa- 
ments, II, No. 1955; Josserand, III, No. 
1250: C. Ilamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, IE. No, 1256), 

167, Oricare ar fi constatările din pro- 
cesul verbal dresat de preşedintele iribu- 
nalului locului unde s'a deschis testamentul 
olograf, ele nu pot da putere de autentici- 
tate acestui testament “care rămâne tot un 
act sub semnătură privată. (Demolombe, 
AMI, No. 145, 144; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
VII, $ 669, p. 109: Laurent, XIII, No. 230, 
231; Bandry ct Colin. IJonations ct testa- 
ments, III, No. 19$6: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea IL, p. 07, nota 2). 

168. Deasemenea trimiterea în posesi- 
unc făcută de justiţie pe baza unui testa- 
ment olograf, nu dă autenticitate acestui 
testament, care rămâne tot un act sub sem- 

„nătură privată supus procedurii verificării 
de scripte, iar nu inscripției în fals, în ca- 
zul când nu Sar recunoaşte scrierea testa- 
torului. (Demolombe, XXI. No. 146 urm., 
Aubry et Rau, ed. 4-a. VII, $ 669, p. 109; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre viis, No. 
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2740; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 

686; Laurent, XIII, No. 252 urm.; Baudry 

et Colin, Donations et testamenis, II, No. 

1957). 

1G9. Când legatarul nu primeşte decât 
un legat cu titlu universal sau un legat 
particular, sau când legatarul, chiar univer- 
sal, se găseşte în conilict cu un moşte- 
nitor rezervatar, legatarul care invoacă 
testamentul va trebui să dovedească că 
testamentul este scris şi subscris de testa- 

tor, deoarece el nu are sezina, ci este o- 

blisat să ceară predarea legatului dela 

moștenitorul rezervatar. (Dalloz, Rep. 

Suppl., Dispositions entre vils, No. 655). 

170. Dcasemenca, în această părere, 

legatarul universal va trebui să dove- 

dească sinceritatea testamentului, chiar 

dacă nu existi moştenitori rezervatari, 

în cazul când cel nu a cerut încă trimi- 

terea în posesiune. (Dalloz, Râp.-, Dispo- 

sitions entre vis, No. 2742: Suppl., Dis- 

positions entre vis, No 686). 

171. După altă părere, dominantă, le- 

gatarul universal, chiar după trimiterea în 

posesiune, va trebui să ccară verificarea 

scrierei şi subscrierei testamentului olo- 

«raf, iur nu moștenitorul legitim carc_nu 

le recunoaşte. (Merlin Repertoire, NVII, 

p. 778; Delvincourt, ÎL, p. 296, 297: Demo- 

lombe, XXI, No. 146 urm.;_ Vazeille, Suc- 

cessions, Art. 1008, No, Z; Grenier, iDona- 

tions ct testaments, II, No. 292, nota î; 

Mass6 ct Verge sur Zachariae, III, $ 458, 

nota 2, p. 97; Demante ct Colmet de San- 

terre, LV, No. 151 bis, IL; Marcade, Art. 

1008, No. 2: Aubry et Rau, cd. 4-a. VII, 

$ 669, p. 109; Dalloz, Rep., Dispositions 

entre vils, No. 2745; Supplu Dispositions 

entre vis, No, 689 urm., Laurent, XIII, 

No. 232: Baudrv ct Colin. Donations et 

testaments, II, No. 1990; Planioi, III, No. 

2696: Colin ct Capitant, III, p. 860; Josse- 

rand, III, No. 1280; Alexandresco, ed. 2-a, 

IV, partea II, p. 68, nota î; C. Hamanziu, 

1. 'Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II. 

No. 1236, p. 845, nota 1). 

472. In accastă părere, moștenitorul va 

trebui săi probeze numai că este rudă cu 

defunetul şi deci are dreptul la succesiune. 

iar dacă i se prezintă un testament cl se Ta 

mărgini numai a nu recunoaşte scrierea de- 

functului. (Demolombe, XXI, No. 148; Dal- 

loz, Rep. Suppl., Dispositions entre vifs, 

No. 689). 
1783. Legatarul universal trimis în po- 

sesiunc, arc în favoarea sa titlul și pose- 
siune şi în acest caz moștenitorul nerezer- 

vatar, care ncagă testamentul va îi obligat 
să ceară verificarea scrierei şi subserierei 
testamentului. (Rolland de Villargues, R6- 
pertoire, Testaments, No. 333 urm.: Coin- 
Delisle, ' Commentaire, Art. 1008, No. 17, 
18; Taulier, Th6orie raisonnâe du code ci- 
vil, V, No. 503; Duranton, ÎN, No. 46; 
Troplong, Donations cet testaments, III, No. 
1500; Bonnier, Trait& des ipreuves, No. 
575; Comp.: Josserand, III, No. 150). 

174. Dacă însă, din cauza împrejură- 
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rilor excepţionale. testamentul poate păreă, 
suspect, legatarul universal va trebui să 
probeze că testamentul este scris şi subscris 
de testator, prin verificarea de scripte. (Dal- 
loz, Rep.. Dispositions entre vifs, No. 2745; 
Cump.: Josserand, III, No. 1280). 
175, Dacă  moştenitorul  rezervatar, 

după ce a liberat legatul, legatarului uni- 
versal, atacă iesiamentul invocând că nu 
recunoaşte scrierea şi subserierea  testa- 
mentului de către testator, el va fi obligat 
să ceară verificarea de scripte. (Dalloz, 
Rep... Dispositions entre vils, No. 2750). 
176. Verificarea  scrierei şi subscrierei 

unui testament olograf, se va face, în prin- 
cipiu conform regulelor ordinare prevăzute 
de codul de procedură civilă. (Aubry cet 
Rau, ed. s-a. VII, $ 669. p. 109; Dalloz, 
Rcp., Dispositions entre vifs, No. 2759: Ale- 
xancdresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 69). 
177. Tribunalele vor proceda la verili- 

carca scrierei şi semnăturii testamentului 
olograf, comparând testamentul cu alte ucte 
scrise de defunct şi recunoscute ca scrise” 
de el, putându-şi forma convingerea din 
prezumpțiuni grave şi concordante din as- 
cultările martorilor şi din orice ale împre- 
jurări ale cauzei. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 70). 
178. Dacă moștenitorul căruia i se o- 

pune testamentul olograf, îl recunoaște ca 
fiind scris şi semnat de defunct, legatarul 
nu maj este nevoit a cere verificarea de 
scripte, deoarece în acest caz cl are acecuş 
putere probatorie ca şi un act autentic. 
(Demolombe, XXI, No. 152; Aubry ct Rau, 
cd. 4-a, VII, $ 6609, p. 110 urm.: Laurent, 
XIII, No. 239; Alexundresco, ed, 2-a, Lv, 
partea II. p. 70). 

179, Recunoaşterea unui testament olo- 
praf de către moştenitor, se poate face 
expres sau tacit. Recunoaşterea tacită poate 
aveă loc prin executarea testamentului de 
către moştenitor. (Alexandresco, ed. 2-a, - 
IV, partea II, p. 70). 

180. Tribunalcle vor apreciă în mod 
suveran, dacă moștenitorul a recunoscut 
testamentul olograf. : (Demolombe, XÂI, 
No. 155; Laurent. XIII, No. 259; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 70, 
nota 5). 

181. Dacă recunoaşterea testamentului 
ologral s'a făcut din eroare. moștenitorul 
va puteă reveni asupra ci. (Aubry ct Rau, 
cd. 4-a, VII, $ 669, p. 112; Alexandresco, 
“ed, 2-a; IV, partea II, p. 71). 

1829. Pentru ca un act olograf să con- 
stituc_ un testament, trebuceşte ca cl să cu- 
prindă o dispoziţiune, un ordin, iar nu 0 
rugăminte, un simplu procct, o invitaţie 
sau un sfat, fără însă a fi necesar să se 
întrebuințeze termeni sacrameniali. (Dal- 
loz, Rp.. Dispositions entre vifs, No. 2391; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 632. 
633). 
183. Pentru a se constata dacă un act 

cuprinde o dispoziţiune sau un simplu. pro- 
ect, se vor aprecia termenii. întrebuinţaţi 
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de testator. (Dalloz, Rep., Dispositions en- 
ire vi[s, No. 2394), , 
184, Deasemenea, în acest scop, sc va 

cercetă starea materială a pieselor pro. 
duse; astfel dacă sar găsi la defunct foi 
separate, fără legătură între ele, se va de- 
cide că. a existat din partea defunctului 
o simplă intenţiune de a dispune. (Dalloz, 
Rep.. Dispositions entre vifs, No. 2594), 

185. Pentru ca un act să constitue un 
testament, trebueşte ca dispozițiunea cu- 
prinsă în cl, să se refere la o epocă poste- 
rioară decesului autorului. Un act scris, do- 
tat și semnat de o persoană şi care u ră- 
mas în posesiune sa până la decesul său şi 
in care declară că dă anumite lucruri, fără 
insă_a arătă că le dă la încetarea sa din 
viață, va fi considerat ca un testament olo- 
graf, mai ales dacă după decesul său, acest 
act_a fost găsit întrun plic, pe care era 
seris că cuprinde voința sa. (Laurent, XIII, 
No. 176 urm.). 

186. Ducă printrun act sub semnătura privată se dă nişte obiecte la mai multe persoane, în mod separat, există prezump- 
țiunca că actul constitue un testament olo- 
graf. (Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No, 2600). 

187. Cuvântul a da cuprins întrun 
testament, indică o dispozițiune testamen- 
tară, când din restul cuvintelor întrebu- 
ințate în uct și din împrejurările cauzei, 
rezultă că dispoziţiunea se referă la dece 
sul dispunătorului. (Dalloz, Rep. Dispo- 
sitions entre vifs, No. 2604; Suppl., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 633; Laurent, XIII, 
No. 176 urm. Huc, VI, Na, 269). | 

188. Tribunalele vor 'apreciă în mod suveran dacă un act scris, datat şi semnat 
de autor constitue un testament olograi, 
interpretând termenii actului şi dacă dis- 
pozițiunca_ este subordonată” decesului. 
(Dalloz, hâp., Dispositions entre vifs, 
No. 634), , 

189. Tribunalele însă, în aprecierea 
lor, nu au drepiul să caute elementele de 
interpretare în afară de actul supus cer- 
cetării lor. (Dalloz, Rep, Suppl., Disposi- 
tions entre vils, No. 634). 
190, Lezcu nu prevede forma pe care 

trebueşte s'o îmbrace actul pentru a fi considerat ca un testament olograf. (Bau- dry et Colin, Donations et testamenis, II, 
Ao. 1920). * 

191. O scrisoare misivă, scrisă, datată şi semnată de cel ce a făcut-o, poate fi considerată ca un testament olograf, dacă cuprinde toate celelalte elemente ale tes- tamentului, adică o dispoziţie de bunuri pentru timpul când testatorul va încetă din viaţă. (Demolombe, NXI No. 125; Mourlon, II, No. 778; Troplong, Donations 
ct testaments, III, No. 1477 urm.; Demante ct Colmet de Santerre, IV, No. 115 bis, 
VI; Aubry 
103; Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No, 2611, 2612: Suppl., Dispositions entre 
vis, No. 635; Laurent, XIII, No. 178; 180, 221; Iluc, VI, No. 269; „Baudry et Colin, 
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Donations et testaments, 1], No. 1921; Pla. niol, III, No, 2693; Josserand, III, No. 1274; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 42 4), 
- 192, Pentru ca o scrisoare MiSivă să fie considerată ca un testament olograf, trebucşte să se constate că intenţia celui care a scris-o au fost ca să facă testamentul său iar nu un simplu proiect, (Demolombe, XAI, No. 1%; Aubry cet Rau, ed. s-a, VIL $, 068, p. 105: Dalloz, Rep. Suppl., Dispo- sitions entre vifs, -No. 633; Laurent. XIII, No. 175, 180: Iluc, VI, No, 209; Baudry et Colin, MDonations et testaments, IÎ. No. 1922; Alexandresco, ed, 2-a, 1V, partea [I. p. 45). 

193. Tribunalele vor apreciă în mod suveran dacă intențiunea celui care u scris o scrisoare misivă. a fost să facă testa- mentul său sau un simplu proicet. (Bau- dry_et Colin, Donations et testaments, II, No. 1922; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 49), 
94, Orice act, cum ar fi un registru de pospodăric, poate fi considerat ca un testament olograf dacă cuprinde toate elementele cerute de lege ventru exis- tea testamentului olograf. (Demolombe, NAIL, No. 124: Demante et Colmet de San- terre, IV, No. 115 bis; Michaux, 'Testa= ments, No. 1701; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII. $ 665, p. ww: Dalloz, Rep. Suppl., Dispositions entre vifs, No. 636; Baudrv ct Colin, Donations et testaments; II, No. 1904; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 42), 

195, Chiar nişte simple note găsite în actele defunctului, pot constitui un tosta-. ment olograf, dacă sunt scrise în între- gimc, datate şi semnate de defunct şi cu- prind dispozițiuni peniru epoca încetării sale din viaţă. Dalloz, R&p., Dispositions entre vifs, No. 2019). a 196. Un act sinalagmatic, nu poate fi considerat ca un testament olograf, chiar dacă ar fi scris în întregime, datat şi semnat de defunct, deoarece testamentul trebucşte să [ie opera unci singure per soane._ (Dalloz, Rep, 'Disnositions centre vis, No. 2359; Suppl... Dispositions entre vis, No. 640; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II. p. 36). , 
„A se vedcă: arf. 858 din codul 

respective. - 

Jurisprudență. 
(Continuare dela 1924 până la 1927), 

î. Legea necerând să se menţioneze în- irun testament olograf locul unde el a fost făcut, nu se poate creiă o nulitate din omisiunea acestei menţiuni şi deci nu sc poate aduce nici o atinsere validității sale din acest motiv. iar indicarea datei prin abreviațiune nelăsând nici un cchi- voc, în privința epocii precise în care. tes- tamentul a fost făcut, nu poate duce la nulitatea lui. (Trib. Covurlui S, IL, 4Ș8 bis_din 15 Dee. 1924. Curier Jud. 11/923).. 2. A se vedeă: Art. 920, nota 2; Art, 
119$, nota 11, , 

— 163 —



Art. 860 
4 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil 

Art, 860. — Testamentul autentic este acela care s'a adeverit 

de judecătoria competinte!). (Civ. 858, 861—863, 886, 1171; Leg. 

autent. act. 2, 13, 33; L. Timbr. 20 $ 10; Civ. Fr. 971). 

Tezt. fr. Avt. 971. — Le testament par acte public est celui qui est requ 

par deux” notaires, en prâsence de deux tâmoins, ou par un notaire, en presence 

de quatre t&moins. 

Legea pentru autentificarea actelor din 1856, „Art. 33. — Dispoziţiunile 
preserise în art, 859 şi urm. e. civ., în privinţa formei testamentelor, nu se ating 

în nimie prin prezenta lege. 
Pentru curmarea îndoelilor, ce s'au ivit în practica judecătorească asupra 

unora din acele formalităţi, se dispune însă pentru viitor cele ce urmează: 
19 Delegaţiunea pentru a instrumentă la locuinţa testatorului se poate da 

prin simpla rezoluţiune a prezidentului sau a judecătorului care îi ţine locul, 
„pusă pe petiţiunea prin care sa cerut delegațiunea; 

90 Judecătorul delegat trebue să constate, în procesul-verbal, cazul de boală 
şi să indice cu preciziune locuinţa unde a instrumentat; 

3 Formele autentificării se pot îndeplini de un singur judecător, fie la lo- 
cuinţa testatorului, fie la tribunal. Şi într'un caz și întraltul însă, el trebue să 

fie asistat de grefier, care va contrasemnă în act; 
49 Judecătorul va trebui neapărat să constate identitatea testatorului în 

procesul-verbal de autentificare; - 
50 Regulele preserise la art. 13 din: prezenta lege pentru constatarea iden- 

tității se vor aplică şi la testamente. 
„Toate cele ce preced se vor observă sub pedeapsa de nulitate a procesului- 

verbal de autentificare. 

- CONSTANTINESCU JAc, N., Despre tesfamente, p. 

Bibliografie (continuare), 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Acte autentice B. 
Anulare 14. 
Bolnav 12, 
Cetirea testamentului 12, 
Competenţă 1—5, 8, 13. 
Credinţă 9—12. 

„Dată 10, 
Declaraţie 12, 13. 

" Domiciliu +, 12, 
Dovadă 9—12. 
Dovadă contrară 13, 14. 
Eroate 14. 
Fals 9—13. | 
Funcţionar public, a se 
vede cuvântul: „Jude: 
cător* şi 1,8. 

Grefier 5, 
Inscriere în fals 9—412, 
Judecător, a se vedeă cu- 

vintele: „Funcţionar pu- 
blic* şi 5, 9,11, 12, 14,15.   

Judecător de ocol 2, 3: 
Limba română 6. 
Menţiune 9, 12, 14, 15. 
Minoritate 15. i 
Nulitate 14, 16. 
Ofiţer public, a se vedeă 

cuvintele: „Funcţionar 
public“, „Judecător“, 

Orbi 7. 
Proces-verbal 9, 12, 14, 15. 
Probă 9—12, 
Sate 3. 
Semnătură 12 
Solemnitate 1, 8. 
Terţe persoane îl, 12. 
Testament autentic 1 urm. 
"Testament olograt 16, 
Tranasportare 12. 
Tribunale 2, 4, 5. 
Uzul raţiunei 14. 

Doctrină, 

4. Potrivit dispozitiunilor art. S60 şi 
1171 c. civ. rom., testamentul autentic este 
acel testament făcut cu solemnităţile ce-. 

10 urm. 

rute de lege de către funcţionarul public 
competent, (Alexandresco, cd. 2-a, IV, 

“partea II, p. 73; C. Hamangiu, IL. Rosetti- 
Bălănescu şi AL. Băicoianu. Il, No. 1259). 

9, In dreptul român, numai tribunalele 
şi în mod exceptional, judecătoriile de 
ocoale, sunt competente să autentifice tes- 
tamente. (Alexandresco, cd. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 78: C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bă- 
lănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 1265). 

2, Sub. imperiul actualei legi a jude- 
cătoriilor de ocoale, judecătorii de ocol 
sunt competenți să autentifice testamen- 
tele locuitorilor dela țară. (Alexandresco, 
cd. 2-a, IV. partea II, p. 77; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. 
No. 1205). : | , 

4, Orice tribunal din ţară, nu numai 

acel al domiciliului testatorului, poate 
autentifică un testament. (Alexandresco, 
cd. 2-a, 1Y, partea II, p. zz; C. Hamangiu, 
|, Rosetti-Bălănescu şi Al: Băicoianu, III, 
No. 1265). - , 

5, Testamentele vor, fi autentificate de 

un singur judecător asistat de grefier, iar 

1) Art, 860, 861 şi 862 Cod, Civil. corespund cu art. 971 şi 972 din Codul Napoleon, cu diterenţa că la 

” Francezi aceste formalităţi se fac de n 
de tribunale, ca la nui, 

otari în prezenţa martorilor, în loc să se facă de judecătoriile de ocol, sau 

A se vedeă şi art, 17 şi 31 din legea autentificărei actelor din î Sept. 1096. 
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Codul civil 

nu de tribunal. (C. Mumangiu, IL. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, HI, No. 1265). 

6, Lestamentul autentice trebueşte făcut numai în limba franceză (română), de- 
varece ofițerul public cure instrumentează 
nu trebuie să cunoască decât limba țării 
în care funcţionează, (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII $ 005, p. 94; Planiol, IL. No. 2705; Mexandresco, ed, 2, IN, partea ÎL p. 10, 47; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi AL Băicoianu, [Il, No. 1202). 

7, Orbii pot testă în formă autentică. 
(luc. VI. No, 294: Planiol, III. No. 2706: Josserand: [II No. 4292; Alexundresco, ed. 2-a, IV, partea H, p. 74, 89). 

8. Lestamentul autentic făcut Cu sS0- lemnităţile prevăzute de lege. de către 
un funcționar public competent, are a- 
cetaş valoare ca toate uctele autentice în 
zenere, (Alexundresco, ed. 2-a. LV, partea 
MN. p. 9%: C. Mamangiu, |. Rosetii-Bălă- 
nescu şi AL. Băicoianu, ILIE, No. 1200, 1267). 

9, Iestamentul autentic face dovada 
până la înscrierea în fals numai despre 
faptele pe care trebuii să le coustate şi 
le-a constatat judecătorul care a instru- 
mentat, de visu şi de auditu şi despre 
care a făcut menţiune în procesul-verbal 
de autentificare, (Josserand, IL. No. 1257; 
Alexandresco, ed. 2-a. IV, purtea II, p. 
93: C. Ilumangiu, |. Rosetii-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, ÎL, No, 1260, 1207). 

10. Astfel testamentul autentice face 
credinţă până la înscriere în fals despre 
data sa. (Laurent, XIII, No, 582; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, purtea Îl, p. 94; C. 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, IN, No. 1267). 

1Î. Testamentul autentic face credinţa 
până la înscriere în fals, față de toată lu- 
mea, despre toate formalităţile substan- 
țiale pe care judecătorul, care instrumen- 
tează le atestă că s'au îndeplinit înaintea 
lui. (Beudant, Contrats 
No. 991; Alexandresco, 
tea II, p. 95). 

12. Astiel au credința până la înscrie- 
rea în fuls faţă de toată lumea, menţiu- 
nile făcute de judecător că s'a transportat 

cd. 2-a, LV, par- 

“la domiciliul testatorului și l-a găsit bol-: 
navy, că a cetit testamenul din cuvânt în 
cuvânt, că testatorul a semnat un exem- 

„Plar în fața sa, că el a declarat că nu 
"ştie sau nu poate să semneze pentru anu- 
mit 
O7D ai 

No. 

motiv, etc. (Demolombe, XAIX, No. 
urm: Bonnicr, Trait€ des preuveș, 
506 urm.: Laurent, XI, No. 115; XIII, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

ct Obligutions,: 

Art. 861 

No. 585 urm.:, XIX, No, 136: Lluc, VI, No. 
298; Buudryv et. Colin, Donations et testa: 
ments, ÎI, No. 2112; Planiol, Il, No. 90; 
Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 95). 

18. Declaraţiile _testatorului fac cre- 
dința până la probă contrară, întrucât 
testatorul a putut face o declarație falsă. 
(Laurent, XIII, No. 384; XIX, No. îi urm.; 
Planiol, Îl, No. 92; Alexandresco; ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 95: C. Ilamangiu, L ho- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No, 
1207). 

14, Menţiunea făcută de judecător, în procesul verbal de autentificare, că tos- tatorul aveă uzul raţiunei, nu are nici o valoare probatorie şi cel care cere anu- larea testamentului va puteă să dove- dească contrariul prin. orice mijloc de probă, deoarece în primul rând, judecă- torul nu _aveă competența să stabilească starea mintală a testatorului şi apoi ju- decătorul a putut fi indus în eroare în această privinţă. (Demolombe; XVIII, No. 
565; XXL, No. 280; Larombiere, Obli- 
gutions, Art. 1319, No. 7: Bonnier, „Traite des 'preuves, No, 507: Laurent, XI, No. 118; AI, No, 555; XIX, No. 152; Planiol, II. No. 91: Josserand: III, No. 1987; *A- lexandresco, ed, 2-a, IV, partea ÎI, p. 96). (3. Deasemenea menţiunea  judecăto- rului făcută în procesul-verbal de auten- 
tificare, că testatorul eră minor, nu are nici o valoare probatorie. (Alexandrescu, "ed. 2a, AY, partea II, p. 9), 

16. Testamentul autentic nul ca atare. din cauza lipsei unei formalităţi cerută de lege, poate valoră ca testament - olo- praf, dacă îndeplineşte condiţiunile de formă ale unui astfel de testament, adică dacă este scris, datat şi semnat de testa- tor. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea -II, p, 107. nota 1; Matei Cantacuzino, p. 354; C. Mamangiu. |. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No, 1206). 
(7.4 sc vedeă: art. 858 din codul ci- vil cu notele respective. . 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4. Ncconstatarea identităţii scriitorului unui testament al unui neştiutor de carte, atrage nulitatea absolută a actului au- tentic care devine inexistent şi deci fără nici un efect juridic: (C. Apel Galaţi $. I, 158 din 10 Noembrie 1925, Justiua Ol- tenici 6—7/926). . 

Art. 861.— Judecătoria, înainte de a face. adeverirea, va ceti, din cuvânt în cuvânt, testamentul în auzul și în fața testatorului; 
când testatorele nu va puteă veni inaintea judecătoriei din cauză 
de boală, atunci cetirea testamentului, după cum s'a zis mai sus, 
se va face de judecătorul numit de tribunal, spre a se duce la do- miciliul testatorelui!:). (Civ. 87-.urm., 
Leg. aut. act..:8, 10, 11, 13 urm., 19, 33;-Civ 
DR 

1) A'se vedeă nota- de sub textul art. 0, - 

860, 862 -urm., 867,.886, 1171; 
„.Fr.-912'$ 1, 2, 3). 

7 

— 165 —



Art. 862 

Tezi. fr. 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 
Codul civ 

int, 972, — Si le testament est reșu par deux notaires, il leur est 

diet€ par le testateur, et il doit ctre terit par' Pun de ces notaires, tel quil est 

dietâ. 
Sil n'y a qu'un notaire, il doit &galement ctre dict€ par le testateur, et 

€crit par ce notaire. 
Dans Lun et Vautre cas, îl 

sence des temoins. 

doit en Gtre donnt lecture au testateur, en prt- 

Bibliografie (continuare). | 

CossrANTIRESCU JAc. N., Despre festamente, p. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Apreciere suverană 6. Preşedintele tribunalului 

Boală 5-8. 5,6, 7. 
Certificat medical 5, 6, 7. | Prezentare în persoană 4. 

Cetirea testamentului 1, Pruces-verbal 5. 

», 3, 5,6, 9, 10. Procură 4, 

Delegare 5—i. Rezoluţiune 7. 

Dispoziţie 2. Stinţă a ceti 10, 

Domiciliu 5—0 Surd 9, 1 . 

Enunţăn 2 Surdo-mut 9, 10. 

Grefier 3, 7, 8. “Terţe persuane 3, 

Judecător 3, 5—0. “Testament autentic Î urm. 

Mandat 4, Testator 3—7, 10. - 

„Nulitate î, 2,6. - 4 

“- Doctrină, 

1. Testamentul autentic trebueşte cetii 

testatorului, sub pedeapsă de nulitate. 

(Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 

2912; Alexandresco, cd. 2-a, 1V, partea 

II, p. 79). : 

D, Testamentul autentic trebueşte ccut 

testatorului, în întregime, udică cu toate 

dispoziţiunile şi enunţările care îl compun, 

sub pedeapnă de nulitate, (Dalloz, Rp. 

Dispositions entre viis, No. 2914; Jossc- 

rand, II, No. 
IV, partea II, p. 
Nosetti-Bălănescu şi, 
No. 1265). 

3, In dreptul român testamentul au- 

tentic trebueşte:cetit numai de către ju- 

decătorul care instrumentează; testamen- 

tul nu poate fi cetit de grefier, o altă 

persoană sau de către testator. (Alexun- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 79, text 

şi nota 2). . 
ja 'Testatorul trebueşte să se prezinte 

în persoană pentru autentificarea unui 

testament; cl nu se poate prezentă prin 

procurator. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea IL. p. 78, text şi nota 3; C. Ila- 

maângiu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi AL Băi- 

coianui: INI, No. 1263, 1265). 

Dacă testatorul nu poate veni “la 

tribunal din cauză de boală, constatată 
printrun certificat medical, cetirea testa- 

79, s5; C. Ilamangiu, L- 
Al. Băicoianu, Lil, 

. 

1984; Alexandresco, ed, 2-a. . . 

10 urm. 

mentului se va face la locuința lui, de 
către un judecător delegat prin rezoluţiu- 

nea preşedintelui. (Alexandresco. cd. 2-a, 

IV, partea IL, p. SI, text şi nota 5, 2: 

C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălănescu și Al. 

Băicoianu, III, No. 1265). 
G. Preşedintele tribunalului va apreciă 

în mod suveran certificatul medical. pen- 

tru a da delegație unui judecător, ca să 

cetească testamentul la domiciliul testa- 

torului bolnav. (Alexandresco, ed. 2-a, 

IV, partea II, p. S2, nota). * 

7. Rezoluţia preşedintelui tribunalului; 

de delegarea unui judeciător la domiciliul 

testatorului bolnav, nu trebueşte contra- 

semnat de grefier. (Alexundresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 85). 

8, Judecătorul delegat. trebueşte să 

constate în procesul-verbal cazul de boală . 

şi locul unde a instrumentat, în asistenţa 

ereficrului care va contrasemnă procesul- 

verbul de autentificare, sub pedeapsă de 

nulitate. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 

II, p. S5. text si nota +; C- IMamangiu. |. 

Rosetii-Bălănescu şi „Al. Băicoianu, III, 

No. 1265). 
9, Un surdo-mut şi un surd nu pot 

testă în formă autentică, deoarece. nu pot 

să audă cetirea testamentului. (Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea Il, p. 5% noia 

79 nota 3). ' 

1Q. După altă părere, surdul care ştie 

să cetească, poate să facă un testament 

autentie şi în acest caz, cetirea testamen- 

tului în loc să. fie făcută de judecător, 

va fi făcută de testatorul însăşi: surdo- 

mutul însă nu poate testă în formă auten- 

tică. (Matei Cantacuzino, p. 533; Ha- 

mangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băi- 

coianu, Il, No. 1263; Comp.: Josserand, 
IN, No. 1954). 

Jurisprudenţă | 

(Continuare dela 1924 până la 1927).  . 

î„ A se vedeă: art. 862, nota 1. 

_ Axt:862, — Indeplinirea formalităței cetirei din articolul prece- 
dent, cât şi -declaraţiunea testatorelui că testamentul este al .său, 

iscălit de el şi făcut din libera sa voinţă, 

deapsă de nulitate a testamentului, 
se va menționă sub pe- 

atât în raportul. ce va face jude- 
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- intea sa, întrun 

| 
L 

Codul civil 

cătorul când este numit, cât 
861, 863, 886, 953 urm., 

Tezt, fr. Art. 972, Ş 4. 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 862 

şi în adeverirea tribunalului !). (Civ. 860, 
1171; L. aut. act. 10, 33; Civ. Fr. 
— IL est fait du tout mention expresse. 

972 $ 4). 

Bibliografie (continuare), 
CoNsSTANTINESCU Jac. N. Despre testamente, p. 10 urm. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Moarte 5. 
Nulitate 4, 5, 6,8,9, 3, 
Omisiune 13. 
Dra 7, 
Proces-verbal 4, 2, 
Raport 3, 
lecurs 9, 13. 
Semnătură 12, 
Subscriere 1, 
“Lermeni echivalenți 10, 
Termeni sacramentati 10, 

41, 13 
Testament autentic 4 urm. 
Tribunal 3, 
Voinţă liberă 12, 

Boală 3, 4, 
Cetirca testamentului 6, 

12 
Curte de casaţie 9, 13. 
Deces 5. 
Declaraţie 6, 12. 
Delegație 3, 4, 
Domiciliu 3, 4, 
Dublu exemplar 1,8, 9. 
als 2 

+—13, 

Gretier 1. . 
Incetare din viaţă 5. 
Invocare 9. 
Judecător 1-4. | 
Liberă voinţă 12, 

Doctrină, 

1. Judecătorul care instrumentează tre- 
bueşte să constate toate cele urmate îna- 
i proces-verbal pe care îl transcrie în josul actului, pe ambele exem- 
plare şi îl subscrie atât el cât şi grefierul. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
St; C. Ilamangiu, 1. Rosetii-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 1264). 

2, Menţiunea îndeplinirei formalităţi- 
lor, în procesul-verbal de autentificare, 
este prevăzută: de lege pentru a se ga- 
rantă îndeplinirea lor, deoarece judecă- 
torul comite un fals in ucte nublice, când 
menţionează îndeplinirea unor formalităţi 
câre în realitate nu au avut loc. ([uc, VI, 
No. 293; Baudry cet Colin, Donations ct testaments, II. No. 2064; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. s6; C. IMamangiu, 
I. Rosctti-Bălănescu şi AL. Băicoianu. II. 
No. 1264). 

2, ln dreptul civil român actual, ju- 
decătorul delegat la domiciliul testato- 
rului bolnav, nu face numai un raport, 
ci aufentifică cel însuşi testamentul. țA- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. St, 
$6, nota 1). 

4, Faptul că judecitorul delegat a 
merge la domiciliul testatorului - bolnav, 
a încheiat procesul-verbal Ja tribunal, iar 
nu la locuinţa testatorului, nu aduce nu- 
litatea autentificării, dacă se constată că Sau îndeplinit toate prescripțiile prevă- 
zute de lege pentru autentificare, la do- 
miciliul testatorului, şi numai încheerea 
procesului-verbal' sa făcut în urmă, în acecaş zi la tribunal, cu îndeplinirea tu- 
turor formalităţilor prevăzute de lege. (A- lexandresco, ed. 2-a, IV, partea ÎI, p. 84; Hamangiu, |. Rosetti Bălăicaseu şi AL. Băicoianu, III, No. 1265). 
— 

    

1) A se vedeă nota art. î de sub textul 80. 

„testamentul este al său, 

5. Procesul verbul de autentificare ire- bueşte încheiat, sub pedeapsă de nulitate, în timpul vieţii testatorului. (Alexan- 
dresco. cd. 2-a, IV, partea II, p. 84, 83). 

6. Sc va face menţiune în procesul- verbal de autentificare, sub pedeapsă. de 
nulitate a întregului testainent, despre 
cetirea testamentului din cuvânt în cu- vânt, şi despre declaraţiile făcute de tes- 
tator. (Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea IM, p. S6; Hamangiu. L. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu. III. No. 1264, 1266). 

„ In procesul-verbal de autentificare 
nu se trece ora când su instrumentat. 
(Aleşandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
$6, nota 3), 
" 8, Dacă îndeplinirea formalităţilor nu 
este menţionată in procesul-verbal de au- 
tentificare, pe ambele exemplare, testa- 
mentul este nul, chiar dacă sar dovedi că 
în realitate formalităţile au fost îudepli- 
nite. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. s6; s7). 

9. Această nulitate trebueşte propusă 
la instanțele le fond; ea nu poate fi pro- 
pusă pentru prima oară înaintea cusaţiei. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea IL, p. 
Se, 150, nota 2). 

0. Termenii prevăzuţi de art. 862 ce, 
civ. rom. nu sunt sacramentali, ci pot fi 
înlocuiţi şi prin echivalenți, fiind deajuns 
ca din termenii intrebuinţați să rezulte în 
mod ncîndoclnic că au fost îndeplinite 
toate formalităţile prevăzute de lege. (A- lexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 87, 
text şi nota 2, S8, 89; C. Iamanegiu, |. 
Rosetii-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, 
No. 1264; Comp.: Mourlon, II, No. 787; 
Michaux, Testaments, No. 1877 urm.; Bau- 
dry ct Colin, Doiations et testaments, ÎI, 
No. 2071; Planiol, III, No. 2705). 

11. Pentru a sc înlătură orice discu- 
tiune şi o eventuală anulare a testamen- 
tului autentic, judecătorul, care instru- 
mentează, e bine să se servească de chiar 
termnenii întrebuinţaţi de lege, pentru dre- 
sarea procesului-verbal de autentificare. 
(Demolombe, XXI, No. 281; Baudry 
ct Colin, Donations ct testamenis, II, No. 
2071; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, 
p. 89). - 

12. După cetirea testamentului, jude- - 
cătorul va cere testatorului să declare că 

„iscălit de el şi. 
făcut din libera sa voinţă; această decla- 
raţie va fi menţionată în procesul-verbal 
încheiat de judecător. (C. Hamangiu, |. 
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Rosetti-Bălănescu şi Al. 
No. 1263, 1264). 

13, Curtea de Cusaţie are dreptul să 

cenzureze dacă omisiunea unui cuvânt din 

procesul-verbal de autentificare, aduce 

sau nu nulitatea testamentului, deoarece 

această chestiune nu constitue o chestiune 

de fapt, ci de drept şi de interpretare u 

Băicoianu, III. 

Jegei. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea. 

li, p. 85). 

Jurisprudenţă 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|, Din combinarea art. S64—S65, cod. 

civ. cu art, 35 din legea autentificărei 

actelor de nutariut rezultă că patru sunt 

condițiunile ce trebuesc să intruneuscă 

procesele-verbale de autentificare a unul 

testament: 1) cetirea din cuvânt în cuvânt 

a testamentului, în fața şi auzul testato- 

ruluii 2) declaraţia că testamentul este al 

său; 3) că este iscălit de dânsul sau când 

nu ştie carte menţiunea din art. S63 cod. 

civ., şi 4) că testamentul a fost Lăcut din 

libera sa voință. 
Doctrina şi jurisprudenţa au admis ca 

în legislaţiunea noastră neexistând cu- 

vinie sacramentale, omisiunea de a se 

trece în mod solemn, un cuvânt cerut de . 

lege, nu poate atrage nulitatea acelui act, 

si că deci judecătorul la autentificare nu 

este obligat a întrebuinţă chiar cuvintele 

leşii, ci se poate servi de expresiuni si- 

nonime sau echivalente cu condițiunea ca 

ele să reflecte voința părții de a face de- 

clarațiunea cerută de lege. 
S'a decis astfel că omisiunea de legali- 

zare a cuvântului „al său“ unu pot să Y1- 
cieze actul, când echivalentul cuvântului 

omis rezultă din celelalte cuvinte luate 
împreună. : 
- Prin urmare, în speță, expresiunea din 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil 

procesul-verbal că „testamentul este  fă- 
cut cu consimţimântul său” este echiva- 

lentă în intenţiunea testatorului, om sim- 

plu dela ţară cu declarațiunea ce trebuiă. 

să facă după lege că „testamentul este ai 
său”, prin urmare menţiuni fiind făcute 
conform legii, procesul-verbal de auten- 

tificare este valabil şi ca atare şi testă- 

mentul în sine cată a fi privit ca valid 

sub raportul formelor. (Jud. Băileşti-Dolij, 

Incheerea din 11 Aprilie 1925, Jur. Gen. 
1920, No. 1095). 

9, Prescripţiile art. 562 cod. civ. refe- 

pitoare la menţiunea din procesul-verba 

de autentificare al unui testament. că tes- 

tatorul a declucat testamentul ca Lăcut 

din libera sa voință, au rămas şi Sub le 

gea aut. actelor din 1 Septembrie 1Ss6, 

după cum o arată formal art. 53 al acestei 

legi. Este o deosebire între preseripțiile 

ucestei legi, care prin art. 15 cere că iu 

procesul-verbal de autentificare să se cun- 

state că sa luat consimțământul părților 

şi între prescripţiile codului civil refe- 

ritoare la testament, care cere ca în pro- 

cesul-verbul să se constate că testamentul 

a fost făcut din libera voință a testuto- 

rului. Deosebirea aceasta, ee trebuie: re- 

ținută, este că legea autentificării actelur 

nu cere ca să se: constate, că consimtă- 

mântul a fost liber, cum pretinde art. S62: 

cod. civ. să se constate pentru testamente 

că voinţa a fost liberă, ci numai că sa 

luat consimțământul. Faţă de cele expuse 

trebuie decis că nu satisface cerintele legii 

un testament în al cărui proces-verbal de 

autentificare se constată ca declarate «de 

testutor, că testamentul a fost făcut cu 
consimțământul său, fiindcă termenul u- 
cesta nu exprimă ideia voinței libere a 
testatorului. Testameniul în cazul acesta. 
este nul. după cum prevede art. 862 cod. 
civ. (Trib. Dâmboviţa S$. 1. 110 din 19 
Mai 1926, Pand. Săpt. 24,926). 

Art. 863. — Testamentul trebue să fie iscălit de testatore; dacă 

el declară că nu ştie, sau că nu poate iscăli, se va face menţiune des- 

pre declaraţiunea testatorelui şi cauza ce-l împiedecă de a iscăli, 

atât în raportul judecătorului numit, cât şi în adeverirea tribuna- 

lului!). (Civ. 860—862, 884, 886, 1171; 
Civ. Fr. 973). 

L. aut. act. 10, 16, 18, 33; 
! 

„Tea, fn Art. 973. — Ce testament doit ctre sign par le testateur: sil 

dâclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans acte mention expresse 

de sa deelaration, ainsi "que de la cause qui Pempeche de signer 

“Bibliografie (continuare). . 

CoxsTANTINESCU ac, N., Despre testamente; p. 10 urm. 

  

1) Lege interpretatică a art. 16 şi 13 d'n Legea aut. actelor, (Mon. of. 89921 şi 9/921). 

Art, unic, „Constatarea judecătorilor tăcută în procesul-verbal de autentificare că un act prezentat de 

părți cari nu ştiu carte sau nu pot să semneze, cum că acestea, au semnat „prin punere de deget* este suficicată 

pentru validitatea actului, întrucât ea presupune implicit neştiinţa de carte sau Impiedecarea legitimă de a semnă“ 
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Codul civil 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acei lent 9, 
Acte civile 3, 
Actele stării civile 2, 
Boală 0, 
Buna credinţă î&, 
Cauza imprdicării iscălizii 

16, 20, za, 
Deces 1, 

Declaraţie 6, 13—23, 3, 
Declaraţie falsă î7, 18, 
Dublu exemplar 6. 
Falsă declaraţie 13, îi. 
tui multiple tv, . 
Incetare din viaţă &. 
Intenţie 3. 
Localitate 1. 
Alvarte i, 
Nesiinţă a scrie 13, 13,15, 

19, 22, 26, 
Nulitate 5, 4, 12, 15, 17,21, 

Nume «e botez 2, 
Nume de familie 1, 23. 
Nume de fantezie 1, 
Nume de focalitate 1. 
Orb N. 
Ortografie 4, 
Pore lit. 
Pruces-verbal 4, 9,20, 2: AR pe n 

-i. 

Pseudonim î, 
Refuz $7, 
Semnătură | urm, 
Semnătură neciteaţă 5, 
Slăbiciune 9, 
Termeni sacramentali %», 

25, 2, 

Terţe persoane 12, 
Testament autentic î urm. 
Testament vluzgraf î, 

Doctrină, 

Î. Ca şi lu un testament olograf, sem- 
nătura testamentului autentic, constă din punerea numelui de familie; nu consti= 
tue o semnătură punerea unci porecle, a 
unui nume de fantezie sau a unui nume de localitate. (Demolombe. ÎAXI. No. 101 
urm, 505; Aubry et lau, ed, s-a, VII,.S 
606, p. 95, $ 670, p. 13; “Dalloz, Rep., Dis- positions entre vifs, No. 3007; Baudry et 
Colin, Donations et testaumeuts, II, No. 
2079). 

2, Testamentul autentice trebueşte sem- 
nat cu nuiele dle familie si cel de botez. 
după cum este trecut testatorul în actele 
sale de stare civilă, (Alexandreseo, ed. 
2-a, IV, partea IL, p. 89). 

8, Dacă se întrebuințează întrun tes: 
tement autentic, ca semnătură, un nume, 
altul decât cel de familie, cu care însă 
testatorul obişnuiă să semneze actele sule 
din viaţa civilă, semnătura este valabilă. 
(Demolomle, XXI, No. 305; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 3007: Laurent, 
MII, No. 359; Baudry et Colin, Dona: 
tions et testaments, II. No. 2079, 2050: A- 
lexandresco, ed. 2-a, 1Y, partea II, p. 89, 
nota 5; Contra: Laurent, XIII, No. 221 
urmn., 338). 
4. O semnătură rău făcută sau rău 

ortografiată nu aduce anularea testamen- 
tului autentic. (Dalloz. Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 3015; Comp.: Alexandresco, 
cd. 2-a, 1V, partea II, p. Si, nota 2, S9, 
nota 3). , 
5, O semnătură compusă din litere com- 

plect neciiețe nu este valabilă, cu toate 
că se constată că _testatorul a avut inten- 
tia să semneze. (Dalloz, Reâp.. Disnositions 
entre vils. No. 3019; Comp.: Alexandresco, 
ed. 2-a, 1V, parieu II, p. Si, nota 2). 

6, In dreptul român, faptul .că testa- 
„torul a semnat amândouă exemplarele 
înaintea judecătorului sau acasă, nu aduce 
nulitatea testamentului autentic, dacă el 
a declarat că semnătura cste a su. (4- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. SI, 
nota 2). - .. 7, Lestamentul se  perfectează prin 
semnarea lui de către testator. (Dulloz, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

"poate semnă. (Planiol, III, No. 2706; 

Art. 863 

Rep... Supil.. Dispositions entre vifs, No, 
735; Iluc, VI, No. 294). 

8, Dacă testatorul încetează din viaţă 
inainte să fi semnat sau înainte să fi 
terminat de semnat, testamentul este. nul, 
chiar dacă Sar [i constatat în procesul 
verbal de_autentificare că testatorul a 
semnat. (Duranton, LX, No, 935: Demo- 
lombe, NAIL, No. 300, 301; Troplung. Do- 
nations et testaments, III, No. 1590; Maşs6 
ct Verge sur Zachariac, II, $ 439, nota 
54, p. 110: Aubry ct Rau. ed. -a, VII. $ 
670, p. 150; Mourlon. II, No. 785; Dalloz. 
Râp... Dispositions entre vils, No, 5024, 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 735; 
Laurent. XIII, No. 357; Planiol, LII, No. 
2766: Alexanidlresco, ed. 2-a, 1V, partea 
IE. p. 59), | 

9, Dacă testatorul nu a putut termină 
semnătura sa din cauza .slăbiciunei sau a 
unui accident şi dacă în procesul-verbal 
de autentificare se menţionează aceasta, 
testamentul este valabil.  (Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No, 3037). 

10, Dacă testamentul autentic este seris 
pe mii inulte foi, nu este necesar ca tes-- 
tatorul să semneze în josul fiecărei foi. 
(Baudry et Colin, Donations ct testaments, 
II, No. 2051). 

11. Orbul poute face un testament au- 
tentic şi să-l semneze, (Iluc, VI, No. 294; 
Planiol, III, No. 2706; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 34, 80). 

2. lestamentul autentic este nul dacă se constată că el u fost iscălit de altul, 
deşi testatorul a declarat că l-a iscălit “er. 
(Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea Il, 
p. 92) 

13. Când testatorul nu ştie să serie. cl 
va face declaraţie despre aceasta ofiţe- 
rului public care insirumentează. (Dalloz, 
Rcp., Suppl., Dispositions entre vis, No. 
745; Josserand, ÎN, No. 1284; Alexan- 
dresco,.ed. 2-a. IV, partea II, p. 90, 9i: 
C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AL. 
Băicoianu, III, No. 1262). 

14. După o părere, declaraţia testato- 
rului că nu ştie să serie este suficientă.. 
pentru valabilitatea testamentului auten- 
tic. (Laurent, XIII. No. 366: Huc, VI, No. 
294; Planiol, III, No. 2706: Alexandresco, 
cd. 2-a. IV, partea II, p. 95, nota 1). 
„15, După altă părere, declaraţia testa- torului că nu stie să scrie. trebueşte con- siderată ca nefiind incleajuns de precisă, 

deoarece, multe persoane pot să iscilească 
numele lor, fără a şti să serie. (Duranton, N, No. 9; iDemolombe, XAI, No, 349; Mourlon, II, No. 788; Aubry cet Rau, “ed. 
4-a, VII. $ 670. text şi nota 78, p. 131; Dalloz. Rep., Dispositions entre vifs, No. 
5046; Baudry et Colin, Donations et tes- 
faments, II, No. 2082, 2056). 

16. Pentru valabilitatea testinnentului 
autentic, trebueşte ca testatorul să de- - 
clare cauza care îl împiedică săi semneze, 
nefiind suficientă numai declaraţia iau 

0s- 
serand, III, No. 1284: Alexandresco, cd. 
2-a, IV, partea II, p. 91; 92: C. Ilamangiu. 
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]. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1264). 

17. Când testatorul ştie să semneze, 
însă a făcut o declaraţie falsă că nu ştie 
să semneze, testamentul autentic este nul 

deoarece îi lipseşte semnătura tiestatorului 
şi refuzul său de a iscăli se poate explică 
ca un mijloc indirect de a scăpă de stă- 
ruinţele acelora cari îl silesc, a-şi face tes- 
tamentul.  (Demolombe, XAĂI, No. 507; 
Aubry ct Rau. ed. 4-a, VII, $ 6070. text” 
și notele Si, 52, p. 152; Mourlon, ÎI, No. 
“SS; 'Dalloz, Reâp., Dispositions entre vifs, 
No. 3056; Suppl., Dispositions entre vils, 
No. 741; Laurent, XIII, No. 374; Baudry 
ct Colin, Donations et testamenis. Îl, No. 
20$3: Planjol, III, No. 2706; Alexandresco. 
ed. 2-a, IV, partea I[, p. 92: C..Ilaman- 
iu, Î. Rosctti-Bălăneseu şi Al. Băicoianu, 
IL: No. 1262). 

18, Dacă insă declarația inexactă au 
fost făcută de bună credință. şi fără in- 
ienţie de a face o declaraţie falsă, tosta- 
mentul autentic va îi valabil. (Demolombe, 
NI, No. 307; Troplong, 'Donations ct tes- 

" taments, INI. No. 1555; Mass et Verge sur 
Zachariac, III, $ 459, p.:109; Mourlon, Il, 
No. 783; Aubry et Rau. ed. 4-a, VII, S 070, 
p. 152; Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions, 
entre vis, No. 742: Laurent, XIII. No. 
574: Huc, VI, No. 294: Baudry cet Colin, 
Donations et testamenis, II, No. 2054: Plu- 

niol, III, No. 2706; Alexandresco, ed. 2-a, 

1Y, partea II, p. 92). , 

_ 19, Testamentul autentice care cuprinde 
declaraţia testatorului că nu ştie, să sem- 
neze, este valabil, dacă se stabileşte că 
deși cel ştiă să semneze mai demult, în 
momentul facerei testamentului pierduse 

“obisnuinja ca să semneze. (Demolombe, 
NXNI, No. 307: Troplong, Donations et tes- 
taments, LI, No. 15$5; Masse et Verge sur 
Zachariae, III, $ 439, $ p. 109; Mourlon, Îl. 
No. 785; Aubry.et Rau, ed. 4-a, VII, S 670, 
p. 152; Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vifs, No. 3038: Laurent, XIII, No. 374; Huc, 
VI, No. 294; Baudry ct Colin, 'Donations 
et testaments, II, No. 2084 Planiol, „Il. 
No. 2706; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea TI, p. 92). 
20, Dacă testatorul nu semnează ies- 

tamentul său autentic, ofițerul public care 
instrumentează trebueşte să primească de- 
elaraţia sa că nu ştie sau nu poate să sem- 
neze şi să menţioneze în procesul-verbal 
această declaraţie precum și cauza care 
l-a împiedecat să semneze. (Dalloz. Rep. 
Dispositions centre viis. No. 305S:: Supol., 
Dispositions entre vifs, No. 743; Josserand. 
MI. No. 1284; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 90). 

2 |. Testamentul autentic trebueşte să 
cuprindă, sub pedeapsă de nulitate, men- 
tiune despre declaraţia  testatorului că 
nu ştie sau nu poate să semneze, deoarece 
această declaraţie, care înlocueşte semnii- 
tura, este esenţială. (Demolombe, XXI, No. 
510; Aubry ct Rau. ed. a, VII, $ 670. 
nota S+; p. 152; Baudry ct Colin, 'Dona- 
tions ct testaments, II, No. 2090; Josse- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE ” Codul civil 

i: rand, II, No. 1254; Alexandresco, ed, 2-a, 
1Y, partea II, p. 90, 94; C. Iamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi 'AL. Băicoianu, III, 
No. 1206), 
22, Declaraţia că testatorul nu stie să 

scrie, înlocueşte, în mod valabil, declara- 
ţia că cl nu ştie să semneze, dacă din cele- 
lalte enunţări făcute rezultă că cl nu ştiă 
să semneze. (Demolombe, XXI. No, 5i$, 
519; Aubry cet Rau, ed, s-a, VII, $ 670, 
text şi nota 79, p. 154: Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vifs, No. 3045; Supol., Dis- 
positions entre vifs, No, 744; Laurent, XIII, 
No. 500, 371: Alexandresco, ed. 2-a, lv, 
partea II, p. 95). 
23, lu procenul-verbal de autentificare 

trebueşte să se menţioneze, dună o părere, 
nu numai cauza care a împiedecat pe tes- 
tator să semneze, ci şi declaraţia sa pri- 
vitoare Ja uceastă cauză. (Demolombe, 
NAMI, No. 308: Aubry et lau, ed. 4-a, VII, 
$ 670, nota S0, p. 155: Josserand, III, No. 
1254: Dalloz, Dep. 'Dispositions entre vifs, 
No. 3055: Alexandresco, ed. 2-a, LY, par- 
tea II, p. 92, text şi nota 1; C. Iamaneiu, 
I. Rosetii-Bălănescu si AL Băicoianu, îi, 
No. 1262). 

24, După altă părere, dominantă, tes- 
timentul autentic este valabil, dacă se 
menţionează în procesul-verbal de auten- 
tificare cauza care a împiedicat pe testa- 
tor să semneze, fără ca să fie nevoie ca 
testatorul care a declarat că nu poate să 
semneze, să declare şi cauza care îl împie- 
decă să semneze. (Demante ct Colmet de 
Santerre, IV, No. 118 bis, I: Mareade, Art. 
975, No, 2: Dalloz, Rep, Dispositions en- 
tre vils, No. 50$5; Laurent, MIII, No. 364; 
Baudry et Colin, Donations cet testaments,. 
“II, _No. 2088). 

25, AMlenţiunca cauzei care impiedecă 
pe testator să semneze, trebueşte să fie 
clară şi precisă, fără să fie nevoie să se 
întrebuințeze termeni sacramentali. (Dal- 
loz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 3080 
5054). i 
26. Când testatorul declară că nu stie 

să semueze, nu mai este nevot să se arate 
$i cauza “pentru care testatorul nu sem= 
nează, deoarece această declaraţie ex- 
primă îndeajuns cauza pentru care cel nu 
a semnat. ('Dalloz, Rep., Dispositions en- 
tre vifs, No, 5040; Suppl.. Dispositions 
entre vifs, No. 744; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 91). - 
27, Când testatorul va declară că nu 

poate semnă, trebueşte să se facă indi- 
cația cauzei care împiedecă pe testator 
să semneze, (Dalloz, Râp., Dispositions 
entre vifs, No. 3080, 5084; Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 740; Baudrwv et 
Colin, 'Donations et testamenis, Il, No. 
20$7; Josserand, III, No. 1284; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, pariea II, p. 9). 

| Jurisprudenţă 
(Continuare dela 1924 până 1a 1927). 

N 

. A se vedcă: art. S62, nota 1. 
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Codul. civil DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 864 

Art. 864. — Când testatorele va voi să facă un testament mis- tic sau secret, trebue neapărat să-l iscălească, sau că l'a scris el însuşi, sau că a pus pe altul a-l scrie. Hârtia în care s'a scris dispoziţiunile testatorelui, sau hârtia care serveşte de plic, de va fi, se va strânge și se va sigilă. Testatorele va prezentă tribunalului cornpetinte testamentul strâns și pecetluit, Precum S'a zis, sau îl va strânge și-l va pecetlui înaintea tribunalului. 
Țestatorele va declară că dispoziţiunile din acea hârtie este testamentul său, scris Și iscălit de el însuși, sau scris de altul şi iscălit de testatore. | i Când testatorele, din cauză de boală, 'va îi în neposibilitate fizică de a se prezentă înaintea tribunalului, atunci prezentarea testa- mentului, pecetluirea lui şi declarațiunea sus menționată, se. vor iace înaintea judecătorului, numit de tribunal pentru acest sfârşit. Tribunalul sau judecătorul numit, va face actul de subscrip- țiune!) pe hârtia în care s'a scris testamentul, sau pe hârtia care servește de plic. . 
Acest act se va subscrie atât de testatore cât şi de tribunal sau de judecător. - Toată lucrarea de mai sus nu va puteă îi întreruptă de nicio: altă operaţiune; când testatorele, din o cauză posterioară subsemnărei testamentului, va declară că nu poate subsemnă Subscripțiunea, această declaraţiune se va trece în Subscripțiune. (Civ. 858, 865—867, 886, 892; [. Timbr. 39 $ 33; Civ. Fr. 976). 
Tezt. fr. Art. 976. — Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait cerites lui-mâme, ou qu'il les ait fait derire par un autre. Serra, le papier qui contiendra ses dis- positions, ou le papier qui servira d'enveloppe, sil y en a une, clos et scelle. Le testateur le presentera, ainsi elos et scell€, au notaire, et â six temoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur presence; etil declarera. que le contenu en ce papier est son testament cerit et sign6 de lui, ou erit par un autre et sign6 de lui: le notaire en dressera l'aete de suseription, qui sera cerit sur ce papier, ou sur ]a feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera sign€, tant par le testateur que par” le notaire, ensemble par les temoins. “Tout ce que dessus sera fait de suite et sans dixertir .autres actes; et en cas quele testateur, par un empechement survenu depuis la. signature du testament, ne puisse sioner acte de suscription, il sera fait mention de la acclaration qw'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'aug- menter le nombre des temoins. 

Si 
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Doctrină. 

|, Testamentul mistic este ucela ps 

care testatorul care ştie a ceti şi a scrie, 

îl iscăleşte, fie că l-a scris cl însuşi, lie 

că l-a scris altul, îl strânge, îl sipgilează 
şi-l prezintă tribunalului pentru consta- 
tatarea identităţii sale. (Alexandresco, ed. 
du IV, partea Il, p. 97, 98, 109, nota 2; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, IlI, No. 1268; Comp.: Josserand, 

„UL. No. 1288). 
9, Art. 976 ce. civ. În. întrebuinţează 

cuvântul: „suseription” pe care legiuito- 
rul român în art. S04 c, civ. îl traduce 
prin cuvântul „subseripțiune”. ceeace con- 
stitue o croare, 
dus: „superscricre” , 
(Alexandresco, ed.:2-a, 1V, 

deoarece trebuiă tra- 
“ ssuseripțiune”. 

artea II, p. 
sau 

97, nota 1; C. llamangiu. |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No.' 1278). 

3, Perfectarea. testamentului mistic se 
face prin încheierea actului de suscrip- 
iune de către ofițerul public iar până la 
această încheiere, testamentul este un 
simplu proicet. (Dalloz, Râp. Suppl., Dis- 

„positions entre vils, No. 779). 
4, Potrivit dispoziţiunilor art. 976 c. 

civ. fr. (S01 c. civ. rom.) testatorul poate 
scri el singur actul care conţine dispozi- 
tiunile sale sau să însărcineze pe altă per- 
soană să-l scric, iar cl să-l semneze nu- 
mai. (Dalloz, Râp., Dispositions entre vils, 
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No. 3259; Josserand, III, No. 1288; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 99; C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, IL, No. 1269, 1271). 

5, Când testatarul recurge la altă per- 
soună pentru a-i scrie testamentul, el 
poate să insărcineze pe o persoană, băr- 
bat sau femee, să scrie o parte din testa- 
ment, “și pe altă persoană să scrie restul. 
(Demolombe, XXL No. 534, 535; Mass6 et 
Verg€ sur Zachariae, III, $ 440, nota 2, p. 
112; Aubry et Rau, cd. -a, VII, S$ 67, 
nota 2. p. 156; Marcade, Art.-976; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vils, No.* 3240; 
Laurent, ALI, No. 592; Iluc, VI, No. 300; 
Baudry et Colin, Donations ct testamente. 
„No. 2123, 2124; Alexandresco, ed. 2-a, 

IV. partea II, p 99, nota 9). 
6. Lestatorul poate însărcină pe lega- 

tarul său particular sau universal să-i 
serie testamentul. (Demolombe, XI, Xo. 
333; _Troplong. Donations cet  testaments, 
III, No. 1621; Aubry et Rau, cd. S-a, VII, 
$ 671, p. 156; Dalloz, Râp., Suppl, Dispo- 
sitions entre vifs, No. 775; Laurent, XIII, 
No, 591: Baudrv ct Colin, Donations et 
testaments, II, No. 2123). 

Z, lestatorul care nu ştie să cetcască 
decât scrisul imprimat, poate pune să se 
tipărească testamentul său mistic, deoarece 
tiparul este tot o scriere dar mai perfec- 
ționată. (Demolombe, XXI. No. 394; Massc 
et Verge sur Zachariae, Il, $ 440, nota 
21, p. 416: Marcade, Art. 976; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vils, No. 5241; Alexan- 

-dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 99, tit, 
nota 2; C. IMamangiu. 1. Rosetti-Bălănescu 
şi AL Băicoianu, II, No. 1271; Contra: 
Duranton. IA, No. 133: Troplonge, Dona- 
tions' et testaments, III, No. 1661). 

8. In cazul când testatorul însărei=: 
ncază o altă persoană cu scrierea testa- 

“mentului său mistic, nu trebueşte ca el 
„Să-i dicteze acesteia textul testamentului. 
deoarece conformitatea conţinutului cu 
intenţia sa, rezultă din iscălitura sa şi 
din declaraţiile ce le [ace că dispoziţiu- 
nile scrise cuprind testamentul său. (1)e- 
molombe, XXI, No. 537; Baudry ct Colin. 
Donations cet testaments, II, No. 2125). 
„9. Dacă întrun testament mistic, se 

găsesc scrise dispoziţiuni de o mână siră- 
ină celei care l-a scris, testamentul este 
valabil, afară de -cazul când sar putcă 
presupune că cineva a substituit un alt 
testament în plicul unde pusese testato- 
rul, testamentul său mistic. (Dalloz, Râp., 
Dispositions entre vifs, No. 3246; Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 780). 
„IQ, Testamentul mistic poate fi scris 
în limbă străină, (Dalloz, Rep., Disposi- 
tions entre vils, No. 2516), 

1 (. Testamentul mistic poate fi scris 
pe hârtie simplă sau pe hârtie timbrată. 
(Huc, VI, No. 300; Alexandresco, ed. 2-a. 
IV. partea II, p. 36). ! 

12, Testamentul mistic poate fi datat 
sau nu, deoarece până la prezentarea lui 
ofițerului public comnetent, el nu con- 
stitue decât un simplu proiect. (Demo-



Codul civil 

lombe, ANI, No. 339; Demante ct: Colmet 
de Santerre, 1V, No. 121 bis; Marcadă, . 
Art. 976; Mourlon, II, No. 792: Aubry cet 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 674, p. 157; Dalloz, 
Rep., Disposilions entre vils, No. 3247; 
Suppl., Dispositions entre vils, No. 748: 
Laurent, XIII, No. 395, 450; llue, VI, No, 
299; Baudry et Colin, Donations et testa- 
mments, ÎL, No, 2128; Planiol, III, No. 2715; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
99, nota 4, 116: C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălăneseu şi Al. Băicoianu, LII, No. 1272). 

13, Dacă testamentul mistic este datat, 
faptul că data sa este anterioară actului 
de suscripțiune, nu are nici o influență 
asupra. valabilității sale. (Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vils, No. 3247). 

14. Vu îi considerată ca dată a testa 
mentului_mistic, data uctului de suserip- 
tiune. (Dalloz, hâp., Dispositions entre 
vis, No. 5546: lluc, VI, No. 299: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea 11, p. 99, nota 
4. 116; C. Humangiu, |. Rosetti-Bălinescu 
şi AL Băicoianu, ÎN, No, 1272). 

15, Dacă testatorul a făcut două tes- 
- tiumente mistice, va fi preferat acel care 
are o dată de suscripțiune mai recentă. 
(Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
3247). | 

16. Pentru a se puteă cercetă dacă 
testatorul eră capabil să facă un testă- 
ment mistic, se va luă în consideraţie 
data actului de suscripțiune. (Iluc, VI, 
No. 299; Comp.: Dalloz, hep., Dispositins 
entre viis, No. 3340). 

17, Dacă uctul de suscripțiune este 
nul şi dacă testamentul poartă o dată când testatorul cră incapabil să testeze, tes- 
tamentul va fi nul, (Dalloz, Râp., Dis- 
positions entre vils, No. 3346). 

8. Testamentul mistice trebueşte să fie 
semnat de testator, fie că îl scrie cl, 
fie că însărcinează pe un altul să-l scrie. (Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 5245; Baudry et Colin, Donations ct tes- 
tamenis, II, No. 2127; Josserand, IL, No. 
12*s: Alexandresco, ed. 2-a, 1Y, partea II, 
p. 95, 100; C. Iamangiu. ÎL. Rosetti-Bălă. 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1273). - 

9, Când testamentul mistic este scris 
de o altă persoană, afară de testator, fap- tul că această persoană semnează testa- mentul, nici nu foloseste nici nu Strică va- labilităţii testamentului. (Baudrv ct Co- lin, Donations et testaments, II, No. 2127). 
20. Dacă testamentul mistic este scris pe mai multe foi, nu este necesar ca tes- 

tatorul să pue semnătura sa în josul fic- cărei foi. ci este deajuns dacă cl îl sem- nează odată la sfârșit, (Dalloz, Râp., Dis- positions entre viis, No. 3230), 
21|. Iestamentul mistic poate fi scris de: către testator sau de o altă persoană, in mai multe zile oricare ar îi intervalul intre ele deoarece disnozițiunile art. 976 €. Civ. În. (864 ce. civ. rom.), cer continui. tate de context numai la facerea lucră- rilor dela prezentarea testamentului şi până la semnarea actului de suscripţune. (Demolombe, XXI: No. 341; Troplong, Do- 
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nations et testaments, IlI, No. 1024; De- 
mante ct Colmet de Santerre, LV, No. 121 
bis I; Laurent, XIII, No. 416; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 109, nota 
4; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, LII, No. 1250). 
22, llârtiu pe care sau scris dispozi- 

țiunile testamentului sau hârtia care ser- 
veşte de plic, dacă vu fi, se va strânge şi 
se va sigilă astiel ca să nu se poată des- 
chide sau să se scoată ceeace a fost scris, 
[ără să se facă stricăciuni sau să se rupă 
plicul în care se află îuchis testamentul. 
(Demolombe, XXI, No. 349; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ o7i, p. 157; Dalloz, Rp 
Dispositions entre vils, No. 3232; Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 792; Laurent, 
XIII No. 595; Baudry ct Colin, Dona- 
tions et testamenis, II, No. 2130; Josserand, 
III, No. 12583; Alexandresco, ed. 2-u, IV, 
partea IL, p. 100, text şi nota 3; C. Ha- 
inengiu, 1], Rosetti-Bălănescu și Al, Băi- 
coianu, INI, No. 1274, 1275). - 
23, Dacă testamentul mistice este scris 

ve ambele fefe, încât nu mai e nici o faţă! 
albă, este indispensabilă, punerea lui în 
plic, (Demolombe. XXI, No. 344; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea II, p. 100, 
nota 3). , 
24, Lestatorul va prezentă ofițerului 

publie competent, testamentul strâns şi 
pecetluit sau îl va strânge şi pecetlui îna- 
intea ofițerului public (Dalloz, Rep. Dis- 
positions centre vils, No. 3252; Josserand, 
III, No. 1255; Alexandrescu. ed. 2-a, 1V, 
partea II, p. 100, 102: C. Hamangiu, [|- 
Rosetti-Bălănescu şi AI. Băicoianu, (Il, 
No. 1274). 
25, Legea nu prevede modul în care 

testamentul mistice trebueşie strâns şi pe- 
cetluit. (Dalloz, Rep., Dispositions 'entre 
vis, No. 3257; C. Ilamanșiu, |. Rosetiti- - 
Bălănescu şi AI, Băicoianu, III, No. 1275). 
26. Testamentul mistice poate fi închis 

şi pecetluit cu buline sau cu ceară, De- 
molombe, XXI, No, 349; Dalloz, Rp. Dis- 
osilions entre vifs, No. 3257; Laurent, 

MIL, No. 395; Baudry et Colin, Donu- 
tions ct testamenis. II, No. 2130; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, dartea, 101; 
Comp.: C. Hamangiu, | 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1275). 
27. Lestamentul mistic, după o părere, 

trebueşie să fie sigilat, sub pedeapsă de 
nulitate, cu o peecte sau sigiliu. chiar care 
nu, aparţine testatorului. (Demolombe: 
„AA. No. 546, 347, 349: Aubry et Rau, cd.. 
s-a, VII, S.674, p. 157; Dalloz, Reâp., Dis- 
positions entre_vils, No. 3260, 3262, 3265; 
aurent, AIII, No. 394, 393, +11, 412; Bau- 

dry: et Colin, Donations ct testaments, II, No. 2150, 2131; Planiol. II, No. 2617; A- 
lexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 104). 
28. După altă părere, testamentul 

mistic, nu trebucşte să fie sigilat, cu o 
pecete, sau sigiliu ci este. deajuns dacă este sigilat asiiel încât să nu poată fi deschis, fără să se rupă şi tribunalele vor 
apreciă dacă s'au luat suficiente precau- 
liuni pentru ca acest scop să fie atins. 
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(Demunte et Colmet de Santerre. IV, No. 
191 bis; Mourlon, II, No. 792; Troplone. 
Donations cet testaments, III, No. 1627; C. 
Hamangiu. |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, IIÎ,.No. 1275). 
29, In dreptul civil român această con- 

troversă nu poate avcă loc, fiind necesar 
de întrebuințat un sigiliu. (Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. t00, nota 4 101). 

30, Testamentul mistic nu e nul dacă 
în lipsă de pecete, testatorul sigilează tes- 
tameniul cu o monedă, degetar, cu unghia, 
cte. (Demolombe, XXI, No. 349; Demante 
et Colmet de Santerre, 1V, No. 121 bis. 
II; Mourlon, II, No. 792; Alexandresco, ed. 
2-a, 1Y, partea II. p. 101. nota 3; Comp.: 
C. Hamangiu,. |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. No. 1275; Contra: Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, II, 
No. 2130). 

24, Când testatorul prezintă testamen- 
tul său mistic strâns şi pecetluit dinainte, 
nu importă dacă strângerea și pecetluirea 
Imi a fost făcută de testator în persoană 
sau «de altcineva; aceasta reiese din chiar 
termenii legii, cari nu spun că testamen- 
tul va fi strâns şi pecetluit de testatur, 
ci numai că testamentul se va strânge şi 
se va sigilă. (C. Ilamangiu, I. Nosetti-Bă- 
Jănescu şi Al. Băicoianu. III, No. 1275). 

39, Când sigilarea şi strângerea testa- 
meniului mistic se fac înaintea judecătu- 
rului, această operaţiune poate fi făcută 
de însăşi testatorul sau de o altă persoană, 
deoarece nu există nici” un motiv să se 
facă vreo deosebire între cazul când a- 
ceastă operațiune se face înainte şi cazul 
când ea se face înaintea judecătorului. (C. 
Hamangiu. |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, Il, No. 1274). 

338, In actul de suseripțiune trebueşte 
să se facă descrierea peceţii de care sa 
“servit testatorul pentru a închide şi sigilă 
testamentul său mistic, deşi legea nu cere 
îndeplinirea acestei formalităţi pentru ra- 
abilitatea testamentului.  (Demolombe, 

- XXI, No. 348; Grenier, 'Donalions et tes- 
tamenis, I, No. 261; Alexandresco, ed. 2-a. 
1YV, partea II, p. 101, nota 3, 107, 109). 

34, Testamentul mistic trebueşte să 
fie închis şi sigilat astfel încât să asigure 
secretul dispoziţiunilor făcute şi să nu 
poată îi deschis, făcând posibilă substi- 
tuirea testamentului, fără să se poată .ob- 
servă deschiderea sa îrauduloasă. (Demo- 
lombe, XXI, No. 550; Aubry cet Rau, cd. 
4-a, VII, S 671, p. 157: Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre viîs, No. 3252 urm.; Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 782; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, II; No. 
2132; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, 
p. 101;:C, Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, III, No. .1273). 

235,.Inchiderea şi sigilarea  testamen- 

tului mistic sunt indispensabile valabili- 
tății testamentului şi lipsa uneia dintre 
aceste formalităţi, aduce anularea lui, 
deoarece a fost posibilă alterarea sau sub- 
stituirea. (Dalloz,_ Rep., Supplie Disposi- 
tions entre vifs, No. 785; C. Hamangiu, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil 

[. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, 
No. 1275), 
26, Faptul că testatorul înainte de 

închidere şi sigilare, a cotit testamentul 
mistic şi altor persoane, chiar ofiierului 

public, care l-a primit, nu aduce anula- 

rea lui, deoarece secretul nu este de esenţa 

testamentului mistic, cu toate că îndepli- 

nirea acestor două formalităţi de închi- 
dere şi de sigilare au fost prevăzute de 
legiuitor pentru a asigură secretul _testa- 
mentului mistic. emolombe, XXI, No. 
553: Laurent, XIII, No. 389; Baudry ct 
Colin, Donations ct testaments, II, No. 
2155). 

37, In actul de suscripțiune trebuește 
neapărat să se facă menţiune că testa- 

_mentul mistic a fost închis şi sigilat, de- 
oarece îndeplinirea acestor două formali- 
tăți esenţiale, nu poate rezultă din induc- 
țiuni. (Dalloz, R6p., Dispositions entre 
vi[s, No. 3266; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 103, 106; C. Hamangiu, [. 
Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III. 
No. 1978). , N 
28, Prezentarea testamentului mistic 

ofițerului public, nu se poate face decât 
de testatorul însuşi. (Planiol, III, No. 2717; 
Alexandresco, cd. 2-a, 1V, partea II, p. 
102; C. Ilamansiu, |. Bosetti-Bălănescu și 
Al. Băicoianu, III, No. 1276). 
39, În actul de suseripțiune va trebui 

să se facă menţiune expresă că testato- 
rul a prezentat testamentul său. mistic, 
fără însă a se întrebuință terineni sacra- 
mentali. (Dalloz, Rep... Dispositions entre 
vis, No. 3271,:5272; Comp. Josserand, III, 
No. 12s8; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 105: C. Ilamangiu, L. Rosetti-Bă- 
lănescu și Al. Băicoianu, III, No. 1278). 
40, Testatorul va face declaraţiile. în 

pretorul tribunalului, înaintea judecătu- 
rului care instrumentează, asistat de gre- 
fier. (Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea ||, 
p. 103), 7 
4. In cazul când testatorul va fi în 

imposibilitate fizică să vie la tribunal, 
din cauză de boală, va fi delegat un jude-: 
cător să meargă la domiciliul testatorului, 
căruia i se va prezentă testamentul mistic 
şi înaintea căruia se va face strângerea 
şi pecetluirea testamentului şi declaraţiile 
prevăzute de lege. (Alexandresco, cd. 2-a, 
1V, partea II. p. 103, 104; C. Hamaneiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, 
No. 1252). , ” 

429, Când se transportă un judecător 
la domiciliul testatorului. acesta trebuceşte 
să strângă; şi să pecetluiască înaintea ju- 
decătorului delegat, testamentul său mis- 
tic, neputându-l prezentă strâns şi pecet- 
luit de mai înainte. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. partea II, p. 104; Contra: C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1282). * . 

48. Când se delegă un judecător la 
domiciliul testatorului, judecătorul va 
trebui să constate cazul de boală si iden- 
titatea testatorului, arătând şi locuința 
unde a instrumentat; aceste formalități



nota î; 

Codul civil . 

le poate constată fie în actul de suscrip- liune fic întrun proces-verbal deosebit. (ilexandresco, ed. 2-4, IV, partea II, p. 105, nota 3; C, Ilumangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No, 1283), 

444, Când se delegă un judecător pen- tru a merge la domiciliul testatorului, acest judecător va întocmi actul de suserip- tiune, lu domiciliul testatorului, sub pe- deapsă, de nulitate, iar tribunalul nu mui 
face nici o lucrare, întrucât art. 867: din codul civil român este abrogat prin art. 
55 $ 3 din legea pentru autentificarea ac- 
telor, (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea LI, p. 97, nota 2, 103. text şi nota 5; C. Hamangiu, 1. Nosetti-Bălănescu si Al. Băi- coianu, III, No. 1282). | 
45, Lestatorul va trebui să declare că 

dispoziţiunile din hârtia pc cure o pre- 
zintă, este testamentul său, scris şi iscălit 
de cl însuşi, sau scris de altul şi iscălit 
de cl; această decluruţie constitue forma- 
litatea cea mai esenţială, (Lroplong, Do- 
nations ct testaments, II, No. 1631; Dal- 
loz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 3271; 
Laurent, XIII, No, 390; Baudry_ cet Colin, 
Donations cet testaments, II, No. 2136; 
Josserund, III, No. 1283; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 102, 106, text şi 

. Hamangiu, |, Rosetti-Bălănescu 
şi A. Băicoianu, III, No. 1277). 
46, In actul de suscripțiune, trebueşte, 

sub pedeapsă de nulitate, să se menţiu-. 
neze declaraţia testatorului. (Dalloz, Rep. 

- Dispositiuns entre vifs, No, D271, 3295; 
Josserand, II, No. 1258, 1259; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea Il, p. 106). 
47, Testamentul mistice este valabil 

dacă deşi testatorul a declarat că testa- 
mentul este scris de el, se găsesc cuprinse 
câteva linii scrise de un altul sau deşi a 
declarat că testamentul este scris de un 
altul se găşesc câteva linii scrise de el. 
(Merlin, Repertoire, “Testament, section 
2, S 3, Art. 3, No. 12; Demolombe, XXI, 
No. 355: 'Troplong, Donations ct testa- 
menis, III, No. 1631; Dalloz, Rep. Dice - 
sitions entre vifs, No. 3244; Laurent, XIII, 
No. 59; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
IL, p. 102, 103). 
48, Testatorul nu este obligat să de- 

clare numele celui care l-a scris, în cazul 
când testamentul a fost scris de altă per- 
soană. (Demolombe, XXI, No. 335: Aubry 
et Rau, el. 4-a, VII, $ 671, nota 10, p. 158; 
Laurent, XIII, No. 391; Alexandresco, cd. 
2-a, IV, partea II, p. 10; C. Iamangiu, 
|. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1977). . 
49, Deasemenea testatorul nu trebucşte 

să declare, ca la testamentul autentic, 'că 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

(Troplong, Donations cet testaments, III, No. 1622; Alexandresco, ed 2-a, IV, partea LI, p. 102, 106, nota; C. Iamangiu, | 
losetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, UI, 
No. 1277, 1256). : 

51. Dacă se constată că deşi. testa- mentul a fost scris de altă persoană însă 
testatorul a declarat că e scris de cl, tes- tamentul va îi nul. (Massâ ct Vergu&_ sur Zachariac, LI, $ 440, nota 12, p, 113; Lau- 
rent, MILL, No. 392; Alexandresco, ed. 2-a, V, partea Il, p. m: C Iamangiu, |. Hosetti-Bălănescu şi Al Băicoianu, III, No. 1277). 
„52, Potrivit dispozițiunilor art, 976 e. civ. În. (564 c. civ. rom.), ofițerul public 

va face actul de suscripțiune. pe hârtia in care s'a scris testamentul sau pe hârtia 
care serveşte de plic, act de suscripțiune care vu trebui semnat de ofițerul public 
si de testator, (Demolombe, XAI, No. 334, 355; Demanie et Colmet de Santerre, IV, No. 12 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII. Ş 71, text şi niota 15, p. 153; Dalloz, ep. Dispositions entre vi[s, No. 32V0; Laurent, XI No. 403, 404; Iluc, VI, No. 300; Bau- 
dry ct Colin, Donations ct testaments, I[, 
No. 2141; Alexandresco, ed, 2-a, LV, par- tea II, p. 105; C. Ilamangiu, Î. Rosetti= 
Bălănescu şi Al. Băicoianu. III, No. 1278). 
53, Neîndeplinirea tuturor formualită- 

tilor cerute de lege pentru actul de sus- cripțiune_ aduce nulitatea testamentului 
mistic (Dalloz, Rep, Dispositions entre 

„vifs, No. 5290; Alexandresco, ed. 2-a, |V, 

testamentul mistic este făcut din libera sa! voință. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea IL, p. 10; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 
nescul și Al. Băicoianu, IIÎ, No. 1277). 

50. Testatorul nu trebuceşte să declare că a cetit testamentul, dacă testamentul este scris de altă persoană; dacă însă din 
cuprinsul său se va constată că el nu a fost cetit, testamentul mistic va fi nul. 

partea II, p. 106; C, Iamangiu, L. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoiauu, LII, No. 1248, 1280). 
54, Actul de suscripțiune scris nu pe 

fuaea care conţine testamentul sau pe pli- 
cul ce-l conține, ci pe o foac separată, u- 
duce nulitatea testamentului mistic, _(De- 
molombe, XXI, No. 335: Trontons, Dona- 
tionnş ct testaments, III, No, 1639; Mour- 
lou, II, No, 793; Demante et Colmet de 
Santerre, 1V, No. 121 bis, II; Aubry et 
lau, ed, 4-a, VII, $ 671, nota 15, p. 158; Marcade, Art. 976; Dalloz, l€p., 'Disposi- 
tions entre vils, No, 3303; Laurent, ALI, 
No. 403; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
IÎ,_p. 106). 
55. Lesca nu cere să se facă mențiune 

în actul de suscripțiune că el a lost fă- cut pe hârtia care cuprinde testamentul mistic sau pe plicul care îl conţine, de- 
oarece observarea formalităţilor” cerute 
de lege se dovedeşte cu starea materială 
a actului. (Demolombe, XXI. No. 384; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VII, S 671, p. îi; 
Dalloz, Rep... Dispositions entre vifs, No. 
5505; Laurent, XIII, No. 415, Şi; Baudry 
ct Colin, 'Donations et testaments, II, No. 
2142; Alexandreseo, ed. 2-a, IV, parteu 
II, _p. 106, nota 5). , 
56, Actul de suscripliune consistă din- 

trun proces-verbal care cuprinde urmă- 
toarele: 1)- prezentarea testamentului la 
tribunal sau la domiciliul testatorului; 2) 
menţiune de starea în care se păseşte tes- 
tamentul şi dacă el a fost prezentat strâns 

Art, 864 .



Art. 864 

şi pecetluit sau dacă această operaţiune s'a 
făcut înaintea judecătorului; 5) declara- 
ţia testatorului că hârtia prezentată cu- 
prinde testamentul său scris şi semnat de 
el sau scris de altul în totul sau în parte 
şi semnat de cl. (Alexandresco, cd. 2-a, 
IV. partea IL, p. 105, 106; C. Ilamangiu, 
I: Rosetti-Bălănescu și AL. Băicoianu, III, 
No. 1278; Comp.: Josserand, III, No. 1288), 

57, Dacă actul de suscripțiune a fost 
făcut înainte de închiderea şi sigilarea tes- 
tatamentului, după cum trebucşte să se 
procedeze, în regulă generală, testamen- 
tul mistic nu este nul. (Alexandresco, ed. 
9-a,.[V, partea II, p. 106). 
58. ictul de suscripțiune al unui testa. 

ment mistic. țrebueşte semnat de testator 
si de ofiţerul public care l-a dresat. (Dal- 
loz, Rp.. Dispositions entre vifs, No. 3308; 
Suppl.. Dispositions entre vifs. No 789; 
Josserand,. III. No. 1258; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea ÎI. p. 108, text şi nota 
4; C. Iamangiu, IL, Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III. No. 1279). . 

59. Ofiţerul public este”obligat să facă 
menţiune în actul de suseripţiune despre 
semnătura festatorului; despre propria sa 
semnătură nu trebuie să facă menţiune. 
„(Dalloz. Rep., Dispositions entre vifs, No. 
3308). 

GQ. Mcnţiunca despre semnătura tes- 
taiorului în actul de suscriptiune şi despre 
îndeplinirea celorlalte formalităţi nu tre- 
bueşte făcută în termeni sacrameniali, 
fiind suficient dacă din cuprinsul actului 
de suseripțiune rezultă în mod neîndoios 
că testatorul a semnat. (Demolombe, ANI. 
No. 377 urm.: Aubry ct Rau, cd. da, VII, 
$ 671, p. 140; Dalloz, Rep., Dispositions 

entre vifs, No. 3249; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. partea II. p. 10$, text şi nota 2. 

G(, Ducă testatorul, după semnarea tes- 

tamentului său mistic, este împiedecat din. 
tr'o cauză oarecare ca săi semneze actul 

de suseripțiune, se va face menţine în 
acest act, sub pedeapsă de nulitate. despre 
împiedecarea de.a semnă şi despre de- 
claraţia ce a făcut-o testatorul cu privire 
la această împiedecare, (Marcade, Ari. 

976: 'Demolombe, XXI, No. 585; Dalloz, 

Râp., Dispositions_ entre vils, No, 5308, 
3329: Laurent, XIII, No. 415, 415; Alexau- 

dresco, ed. 2-a. 1Y, partea II, p. 109. text 

si nota 1; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălă- 

nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1279). 
G2. Declaraţia ce o face iestatorul cu 

privire la împiedecarea su de a semnă 

poate fi menţionată în actul de suserip- 
jiune, fie în corpul actului, fie la finele 
lui. (Demolombe, XXI, No. 5$5; Troplons, 

Donations et testaments, III, No. 1647; 
Dalloz, Rp, Suppl., Dispositions entre 
vis, No. 7S9; Aubry et Rau, cd. s-a, VII, 
$ 671, text şi nota 15 p. 159; Alexan- 

' dresco, ed, 2-a, IV, partea II, p. 109). 
G2, Testamentul mistic este valabil, 

chiar dacă actul de suseripțiune a lost 

scris de grefier sau de un funcţionar al 
tribunalului, în loc să fie scris de jude- 
cător după cum pare a cere art. S64 c. civ. 
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rom. (Alexandresco, ed. 2-a, 19, partea II, 
p. 106; C. Ilamangiu, ]. Rosetti-Bălinescu 
si AL Băicoianu, LII, No. 1278). 

84, Femeca măritată poate semnă uc- 
tul de suscripțiune,: fără autorizația so- 
fului său, deoarece ca poate să facă sin- 
gură testament. (Alexandresco, cd. 2-a, 
1Y. partea II, p. 108, nota 5). 
65. Actul de suseripțiune. în afară de 

testator şi de judecătorul care a instru- 
meniat, trebueşte să fie contrasemnat de 
către grefier. (Alexundresco, ed. 2-a, IV. 
partea II, p. 105; C. Ilumangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1279). 
G6, Testamentul mistice este nul dacă 

nu.e semnat de către testator, judecător 
sau g&refier. (Alexandresco, cd. 2-a. IV, 
parca II, p, 108, nota 4: C. Hamangiu. 
Rosetii-Bălăinescu şi AL. Băicoianu, If. 
No. 1279). 

G7. Semnătura  testatorului poate fi 
pusă la sfârșitul actului de suscripțiune 
sau în altă parte a plicului. (Alexandresco, 
ed. 2-a. IV, partea II, p, 109, notă). 
G8. Potrivit dispoziţiunilor art. 970 ce. 

civ. fr. (804 c. civ. rom.), toate forma- 
lităţile prevăzute în acest articol se vor 
îndeplini continuu. fără a vutcă fi între- 
rupte'de nici o altă operaţiune. Forma- 
litățle ce trebuese făcute continuu și 
fără a-puteă fi întrerupte de nici o 
altă operaţiune, sunt: prezentarea tes- 
tamentului, strângerea şi pecetluirea 
lui, dacă această operaţiune nu a avut 
loc înainte şi facerea actului de suscrip- 
țiune; scopul acestor dispoziţiuni este ca 
nu cumva testamentul să fie sustras şi 
înlocuit prin altul. (Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vils, No. 3517; Baudry et 
Colin, Donations et testamenis, II, No. 
2156, 2157: Planiol, III, No. 2719; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 109, 110; 
C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1280). 
G9. O întrerupere mică în îndeplinirea 

acestor formalităţi, dintr'o cauză acciden- 
tală, nu aduce nulitatea testamentului mis- 
tic. (Demolombe, XXI. No. 3SS urm.: Tro- 
plonge Donations et _ testaments, III, No. 
1654: Demante ct Colmet de . Santerre, 
IV. No. 121 bis. I; Aubry ct Rau. ed. 4-a, 
VII, $ 671. p. 15S: Marcade, Art. 976; Dal- 
loz, Râp., 'Dispositions entre vils, No. 3317: 
Laurent, XII. No. 416; Baudry et Colin, 
Donations ct testaments, II, No. 2155; Co- 
lin et Capitant, III. p. $6S: Alexandresco, 
ed. 2-a, IV. partea II, p. 110: C. Hamangiu, 
I. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1280). , 

* 70, Pentru ca o mică întrerupere în 
îndeplinirea acestor formalități să nu con- 
stitue o cauză de nulitate a testamentului 
mistic, trebueşte ca acest mic interval de 
timp să nu fie ocupat de o operaţiune 
străină testamentului. (Dalloz, Râp.; Dis- 
positions entre vifs, No. 3318). 

71. În actul de suscripțiune nu € ne- 
voic, să se facă mențiune expresă că for- 
malităţile s'au îndeplinit continuu, „fără a 
fi întrerupte de nici o altă operaţiune. 

— 176 —
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(Demelombe. XAI. No. 384: Vazeille, Suc- 
cessions, ârt. 976, No. 21: Dalloz, Rep. 
Disvositions entre vils, No. 3519: Aubry 
ct Ru, ed. 4-a, VII, S$ 671. p. 141; Laurent, 
MIL No. iz: Ilue, VI, No. 501: Baudry 
ct Colin, Donations, ct testaments, Il. No. 
2155: Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea 
Il. p 110), , 

12, Fuptul că uctul de suseripțiune este 
scris de o'altă persoană. afară de jude- 
cător sau greficr, nu poate constitui o 
prezumpțiune de lipsă de unitate de con- 
text, deoarece aceă persoană u putut scrie 
actul de suseripțiune după dictarea fă- 
cută de judecător fără nici o întrerupere. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea LE, p. 
109. nota 4). , 

173, Testamentul nul ca testament mis- 
tic, după o părere. este nul şi ca testament 
ologruf, chiar dacă ar fi fost scris în între- 
gime, datat şi. semnat de testator. (Coin- 
Dclisle, Commentaire, Art. 976, No. 15; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 

74. După a doua părere, testamentul 
nul ca testament mistie şi scris în între- 
gime, datat şi semnat de testator, numai 
atunci vu fi nul ca testament olograf, când 
testatorul va fi manifestat  intenţiunea 
ca testamentul să nu aibă valoare decât 
dacă se vor fi îndeplinit, în mod valubil. 
formalităţile necesare pentru valabilitatea 
testamenielor mistice“ (Aubry cet Rau. ed. 
4-a, VII, $ 67. text şi nota 35, p. 142; 
Dalloz, Rep., Dispositions entire vifs, No. 
35357). . 

75, Duvă a treia părere, dominantă. 
testamentul nul ca testament mistic, valo- 
rează cu testament olograf, dacă a fost 
scris în întregime, datat şi semnat de 
testator. (Duranton IX, No. 1538; Demo- 
lombe, XXI, _ No. 408, 409, Demante ct 
Colmet de Santerre, IV. No. 124 bis; 
Mourlon, ÎI, No. 793: Troplong, Dona- 
tions_ct testaments, Il, No, 1654; Dal- 
loz, Rep... Dispositions entre vils, No. 
33560, 5537: Laurent, XIII, No. 428; Iluc, 
VI, No. 305:: Baudrv et Colin Donations 
et testaments, II, No. 2160; Planiol, III, 
No. 2719: Josserand, III, No. 1289; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, parica II, p. 106, 107, 
text şi nota îi: C. llamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1290). 

76, In cecace priveşte caracterul şi 
forta probantă a testamentului mistic, tre- 
bueşte de făcut o distincţiune între cele 
două acte cari compun testamentul mis- 
tic: actul testamentar şi actul de suscrip- 
țiune. Actul testamentar constitue un 
testament însă cel nu este autentic. 
“(Aubry et Rau. cd. 4-a, VII, 67, 
p. 145; Dalloz, Râp.; Suppl., 'Disposi- 
tions enire vils, No. 790; Laurent, XIII, 
No. 430. 431: Huc, VI, No. 304: Baudry et 
Colin. Donations ct testaments, II, No. 
2175 bis urm.; Planiol, III. No. 2724; Co- 
lin et Capitant, III, No. 870; Josscrand, ÎlI, 
No. 1291; Alexandresco, ed. 2-a, LV, par- 
tea II, p. 116; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă. - 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1269, 
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1257, 1258, 1259; Contra: Duranton, IX, 
No. 145: Demolombe, XXI, No. +: Tro- 
plong, Donations ct testaments, II. No. 
1052: Michaux, Testaments, No. 2106), 
ZI. |n cecace priveşte uctul de sus- 

cripțiune, acesta este un act autentice. 
Dalloz, Rep... Suppl., Dispositions entre 

vifs, No._ 790; Laurent, XIII, No. 430; Bau- 
dry et Colin, Donutions et testaments, Il. 
No. 2175: Planiol III, No. 2724: Josserund. 
III, No. 1291; Alexandresca, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 115, 116: C. Hamangiu. |. 
Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, II, No. 
1209, 128). 
78. Testamentul mistic în întregul lui, 

nefiind un testament auientie, nu i se 
pot aplică regulele speciale prevăzute 
de lege pentru testamenctele autentice. 
deoarece nici actul testamentar nici actul 
de suseripțiune nu întrunese în acelaş 
timp caracterul testamentului si caracte- 
rul de act autentic. (Coin-Delisle, Com. 
mentaire, Art. 976. No. 2: Toullier, V, No. 
301: Duranton,_ IX. No. 145; Demolombe. 
NAI, No. 411: Vazeille, Suceessions, Art,. 
976, No. 23: Grenier, Donations ct testa- 
ments, Î. No. 276: Troplong, Donations et 
testaments, III. No. 1652; Dalloz Ren. 
Supp].. Dispositions entre vils, No. 790: 
Alexandreseo, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
116). | i 

79. Ofiţerul publice care a primit tes- 
tamentul mistic si a făcut actul de sus- 
cripțiune nu poate refuză .restituirea a- 
cestui testament în mâinele testatarului. 
deoarece acesta îl poate cere înanoi dacă 
nu vocşie a-l lăsă în depozitul tribunalu- 
lui. (Coin-Delisle. Commentaire. Art, 976, 
No. 20: Demolombe, XXI, No. 339: Dalloz. 
Rep... Dispositions entre vifs. No. :334(5: 
Suppl., Dispositions entre vifs. No. 91: 
Laurent, XIII. No. 403; Ilue. VI. Na. 500. 
501: Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea ÎI. 
p. 105: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, INI, 1281). 
"80. Această soluțiune rezultă din dis- 
pozițiunile art. '1007 ce, cir. fr. (S92 ce. civ. 
rom.) care presupune că testamentul mis- 
tic se află în păstrarea unei persoane care 
trebueşte să-l prezinte spre executare, 
Dalloz. Râp., Suppl., Dispositions entre 

vifs, No. 791). 

381. Potrivit principiilor expuse în no- tele precedente. declarațiunea  testatoru- 
lui că hârtia prezentată este testamentul 
său. poate fi combătută prin dovada con- 
trară. neavând putere până la Înscriere 
în fals, deoarece această declaraţie “nu 
are caracterul de autenticitate. (Aubrv ct Rau. ed. 4-a. VII. $ G71, nota 34. p. 144: 
Baudry et Colin. Donations et testaments, 
II, No. 2175 quater; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II. p. 116: C. Hamangiu. I. Ro- 
seiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1288). . 

82, In ceeace priveşte forţa probantă 
a declarațiunei testatorului cu. privire la 
semnătura testamentului mistic, după o 
părere, testamentul nu poate îi atacat de- 
cât pe calea inscripțiunei în fals şi deci 
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Art. 5865 

în caz denegare a semnăturci testatorului, 
nu se poate ordonă o verificare de scripte. 
(Merlin,  Repertoire, “Testament, section 
2, S$ 4, No. 29; Coin-Delisle, Commentaire, 
Art. 976, No. 25; Duranton, LX, No. 145; 
Demolombe, XXI, No. +ii:; Vazeille, Suc- 
cessions, Art, 976, No. 35; Dalloz, Râp„ 
Dispositions entre vils, No. 3288). 
83. După altă părere, actul de suscrip- 

liune face dovada până la înscrierea în 
fals că testatorul a declarat că el a sem- 
nat testamentul însă exactitatea declara- 
liunci testatorului nu are această valoare. 
(Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ G7I, text 
şi nota 34, p. 145; Dalloz, Rep., Disposi- 
tions entre vils, No. 3259; Laurent, XIII, 
No. 430, 4531; Iluc, VI, No. 304; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, II, No. 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE | Codul civil 

2173 ter; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 116; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, LILI, No: 1259). 

84, Dacă după facerea actului de sus- 
cripțiune se dovedeşte că testatorul a des- 
chis testamentul mistice și că prin aceasta 
el a avut intențiuneca să revoace testamen- 
tul, revocarea va avea loc de drept. (Dal- 
loz, Rep., Suppl., Dispositions entre vifs, 
No. 793). : . 
85, Dacă testamentul a fost deschis de 

o terță persoană. fără şiirea testatorului, 
testamentul mistic va fi valabil. (Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vis, No. 798; Bau- 
dry et Colin, 'Donations ct testamenis, II, 
No, 2155). 
8G. i se vedeă: art. $58 din codul ci- 

vil cu notele respective. 

Art. 865. — Acei cari nu ştiu sau care nu pot ceti şi scrie, nu 
pot face testament în formă mistică. (Civ. 864, 886; Civ. Fr. 978). 

Tezt. fr. At. 978. — Ceux qui ne savent ou -ne peuvent lire, ne pourront 
faire de dispositions dans la forme du testament mystique. 

Bibliografie (continuare), 

CoxsraNTIXESCU Jac. N., Despre festamente, p. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Neştiinţă a cet 1,7, 6,9, 
Neştiinţă a scrie 1, 14. 
Orbi 5, 6,9, 
Prezentarea testamentului 

3,4, 5, 10,11. 
Prezumpţiune 12. 13. 
Probă 9, 12, 13, 13, 

Act de suscripţiune 3—5, 
0, 31, 14, 

Apreciere suverană 9, 10. 
Cetire 11, 14, 
Dictare &, 
Dovadă 9, 12, 13, 14. 
Invocare (2, 13, 14. 
Legatar 12. . Raţiune 3, 
Litere chirilice 2, Scris de un terţ 11. 
Litere de tipar &, Semnătură 5. 14, 
Litere pentru orbi 6. 
Marturi 9. 2 
Moştenitori 12, 13, 
Neputiaţă a ceti 1, £, 10, 

12, 13. 
Neputinţă a scrie î. 

Ştiinţă a ceti 4, 6, 7,8, îi, 

Ştiinţă a scrie 1, 11, 14, 
“Terţe persoane îl. 
Testament mistic î urm, 
Tipar &. 

Doctrină, 

|. Art. $65 c. civ. rom., diferă în redac- 
țiunca sa de art. 978 ce. civ. În. şi art. 785 

c. civ, italian, deoarece aceste articole 
prevăd că acci cari nu ştiu sau nu potsă 
cetească, nu pot. face testamentul lor în 
formă mistică, pe când art. S65 c. cir. 
rom.„. prevede că nu .pot face testamentul 
lor în formă mistică acei care nu ştiu sau 
cari nu pot coti şi scrie. Prin urmare, 
pentru a puteă testă în formă mistică, tre- 
buie neapărat a şti a ceti şi a scrie. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 110, 
nota 6, î11, 112. text şi nota 5: C. Haman- 
giu, |. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
ÎI. No. 1269, 1275, 1255). 
9, Cei cari nu ştiu să ceteaseă decât 
litere chirilice. nu vor putcă face testa- 
mentul lor mistic cu litere latine, însă vor 
puteă pune să sc serie testamentul în li- * 
“tere chirilice. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

25 urm. 

partea 1, p. 11i, nota 2; C. Iamangiu, 
[. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1285). 

3, Dispoziţiunile art. 978 ce. civ, îr. (S05 
e. civ. rom.) sunt prevăzute de legiuitor 
pentru ca testatorul să poată fi asigurat 

“că hârtia pe care o prezintă pentru a se 
face actul de suscripțiune, cuprinde ex- 
nresiunea voinței sale. (Baudry ct Colin. 
Donations ct testamenis, II, No. 2162: Pla- 
niol, MII. No. 2721; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 11î, 112; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, 
No. 1285). 

Za, Pentru u se puteă apreciă dacă sunt 
îndeplinite condiţiunile prevăzute de art. 
978 ce. civ. în. (865 c. civ: rom.), trebuceşte 
avut în vedere momentul când testatorul 
prezintă testamentul său mistic peniru a 
se dresă actul de suscripțiune.: (Demo- 
lombe. XXI, No. 392; Baudry et Colin, 
Donations ct testaments, II, No. 2163). 

5, Orbii sunt incapabili să facă  testa- 
ment în formă mistică, chiar dacă ştiu 
să semneze numele lor, deoarece dispozi- 
jiunile art. 978 ce. civ. îr. (S65 c. civ. rom.) 
sunt prevăzute de lege pentru ca testa- 
torul să poată fi asigurat că hârtia pe 
cure o prezintă pentru a se dresă actul 
de suscripțiune, cuprinde expresiunea vo- 
inței sale. (Duranton, IA, No. 156; Demo- 
lombe, XXI, No. 352 bis, 395; Troplong, 
Donations et testaments, III. No. 16600; 
Aubry ct Rau. cd. 4-a, VII. $ 663, nota 5, 
n. 92; 'Dalloz, Rep., Dispositions entre sils, 
No. 3229; Laurent, XIII, No. 124; Baudry 
ct Colin, Donations et testaments, îi 
No. 2167; Planiol, III, No. 2721; Josserand, 

+ 
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III, No. 1292; Alexandresco, ed. 2-a, IV. 
partea II, p. 54, nota t, 100, 112; C. IHa- 
manziu, Î. Hoscetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1285). 

+ 6, După altă părere însă, orbii pot 
face valabil testament mistic, dacă este 
scris cu caractere în relief, speciale pen- 
tru orbi şi pe care ci le.pot ceti ca aju- 
torul degetelor. (Coin-Delisle, Comimen- 
taire, Art, 975, No. 4; Demolombe. XXI, 
No. 395; Mareude, Art, 978, No. 1; Dalloz, 
R6p.. Dispositions_ entre vifs, No. 3233; 
Baudry et Colin, 'Donations et testaments, 
IL, No, 2167: Comp.: C. Iamangiu. |. Ro- 
setti-Bălănescu si Al. Băicoianu III, No. 
1271), 

7. Când testatorul prezintă dificultate 
la cetit, nu-şi găsesc aplicaţiune dispozi- 
jiunile art. 978 c, civ. în. (565 c. civ. rom), 
care sunt prevăzute de lege numai pentru 
cazul când el este absolut incapabil să 
cetească. (Massc ct Verg€ sur Zachariac, 
II. $ 440, nota 21. p. 116; Laurent, XIII, 
No. 424; Iluc, VI, No. 302; .Bandry ct Co- 
lin, Donations et festaments, II, No. 2165; 
Alexandresco, ed. 2-a, 1Y, partea II, p. 
111. text şi nota 2). , 

8, |n cazul când testatorul nu stie să 
cctească decât caractere de tipar, el poate 
să tipărească testamentul său mistic după 
dictarea sa. (Demolombe, XXI, No. 394; 
Masse et Verge sur Zachariac, III, $ 440, 
nota 21, p. 416; Dalloz, Bep., Dispositions 
eutre vils, No. 5255; Iuc, VI, No. 302; 
Baudry ct Colin. Donations et testaments, 
II, No. .2166; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 99, 11, nota 2). 

9. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă trebueşte admisă proba spre a 
se dovedi că testatorul nu avcă vederea 
bună care echivalează cu orbirea sau dacă 
cl nu ştie să ccicască. Dovada acestor 
fapte se va putea face prin martori. (Dal- 
loz, Rcp., Dispositions entre vils, No. 3230, 
3252; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a. IV, 
partea II, p. 112, 115). 

„ Chestiunea de a se şti dacă testato- 
rul putcă sau nu să citească în- momentul 
prezentării testamentului mistic nentru a 
se redactă actul de suscripțiunc, aparține 
in mod suveran tribunalelor. (Demolombe, 
XAI, No. 398; Laurent, XIII, No. P7; Bau- 

- DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 866 

dry et Colin, Donations et iestamenis, II, 
No. 2168). 

î 1, Cu toate că legea cere ca autorul 
unui testament mistic să ştie să serie, 
pentru a face, în mod valabil un asemenea 
testament. totuşi nu este necesar, după 
părerea dominantă, pentru valabilitatea 
testamentului mistic, ca atunci 'când tes- 
tamentul nu este seris de cel, să-l cetească, 
şi să se fucă menţiune despre aceasta în 
testament, ci este deajuns ca cl să fi ştiut 
si să fi putut ceti în momentul prezen- 
tării testamentului, pentru a se redactă 
actul de suseripțiune. (Demolombe, XXI, 
No, 538, 359: Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, 
$ 071, p. 139; 'Dulloz, i ja Dispositions 
entre viis, No. 3251; Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 773 urimn.; Laurent, XII, 
No. 425; Iluc, VI, No. 302; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments, II, No. 2164; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
102, î1i; Contra: Troplong, Donations cet 
testaments, III, No, 1663). | 

12. Când moștenitorul legitim al au- 
torului unui testament mistic, neagă că 
testatorul ştiă să ccetească şi dacă nu există 
nici o prezumpiiune contrară. dovada că 
testatorul ştiă să cetească va îi făcută de 
moştenitorul instituit sau de legatar. (Dal 
loz, lt€p., 'Dispositions entre vis, No. 3234; 
Combp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
Ul, p. 12, 115). 

13. Dacă moștenitorul legitim pretinde 
că testatorul deşi ştia să cetească înainte, 
însă în momentul când testamentul a fost 
scris, el nu mai putcă să cetească, dovada 
va trebui să fie făcută de el. (Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vils, No. 3234: 
Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 
112, 113), ! 

14. Cel care atacă testamentul mistic, 
va trebui să facă dovada' că testatorul 
nu ştiă să scrie în momentul scrierci lui, 
în cazul când se constată din testament, 
sau din actul de suscripțiune, că testa- 
torul ştiă să scrie sau că a cetit sau dacă 
există o prezumpțiune că el şti să serie, . 
cum ar fi din faptul că el semnase tes- 
tamentul. (Dalloz, Rep., 'Dispositions centre 
vis, No. 5234; Comp.: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea IL, p. 112, 145), 

N 

Art. 866. — Când testatorele nu poate vorbi, dar ştie a scrie, 
atunci declaraţiunea că testamentul este al său o va îace în scris 
în capul actului de subscripţiune, înaintea judecătorului numit, sau 
înaintea tribunalului. 

Tribunalul sau judecătorul numit va constată în actul de sub- 
„scripțiune declaraţiunea testatorelui. (Civ. 816, 864, 867, 886; Civ. 

Fr. 979; Civ. Ital. 786). . 

Tea. fr. Art. 979. — En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il 
puisse cerire, il pourra faire un testament mystiquc, î la charge que le testament 
sera entitrement 6erit, date et sign de sa main, qu'il le presentera au notaire 
et aux temoins, et quau haut de acte de suscription, il cerira, en leur presence, 
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Art. 866 DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Uodul civil 

que le papier qu'il presente est son testament: aprts quoi le notaire cerira Iacte 
de suseription, dans lequel il sera fait mention que le testateur acerit ces mots 
en presence du notaire et des temoins; et sera, au surplus, observ tout ce qui 
est prescrit par Vartiele 976. 

Text Ital. „it. 786. — Il sordo-muto ed il muto possono testare o per tes- 
tamento olografo o per testamento segreto ricevuto da, notaio. 

Facendo testamento segreto, devono in fronte al'atto della consegna seri- 
vere in presenza dei testimoni e del notaio, che la carta presentata contiene il 
loro testamento, e se questo & stato scritto da un terzo, devono aggiungere di 
averlo letto. 

Il notaio nell'atto della consegna esprimeră, che il testatore ha seritto le 
indicate parole alla presenza di lui e dei testimoni. Nel resto si osserveră tutto- 
ci che € stabilito nelt'art. 783. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Act se suscrințiune 7, 9. 
Apreciere suverană d, 
Dati 1,9. 
Declaraţie 5, 6, 
Mut 1,2 3, 5—10. 
Neştiinţă a cei 11. 
Neştiinţă a scrie 10, 11. 
Prezentarea testament. 5, 

Scris În întregime f. 
Semnătură 1, 6. 
Ştiinţă a cet &. 
Ştiinţă a scrie 2,3,4, 7,0, 
Surd 3, 3,11. - 
Surdo-mut 3. 
Testament mistic î urm. 

Doctrină, 

(. Spre deosebire de dreptul civil frun- 
cez, care prin art, 979 c, civil, cere ca ies- 
tamentul mistic al persoanei care nu poate 
să vorbească, trebueşte să fie seris în între- 
sime, datat şi semnat de ea, în dreptul 
civil! român. nu se cere decât ca testatorul 
să iscălească testamentul său mistic, de- 
alifel dispozițiunea din textul francez este 
criticată de autori. (Alexandresco. ed. 2-a, 
IV. partea II, p. 115: C. Hamangiu, I: Ro- 
setti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 
1277; Comp.: Demolombe, AXAT, No. 404, 
405: Mourlon, II. No. 794; Marcade, Art. 
979; Laurent, XIII, No. 421: Baudry et Co- 
lin. Donations et testaments, II, No, 2170). 

2, Cei ce nu pot vorbi, din orice cauzii, 
însă ştiu să serie pot face testament mistic. 
(Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
3224; Josserand, ÎL, No. 1292; Alexun- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 113, 

  

114; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălănescu și 
Al. Băicoianu, III, No. 127%). , 

8, Surdo-mutul, care ştie să scrie, poate 
face un testament mistic,. îndeplinind for- 
malităţile prevăzute de art. 979 c. civ. fr. 
($66 c. civ. rom.). (Demolombe, XXI, No, 
400; Laurent, XIII, No. 422; Baudry ct Co- 
lin, Donations et testaments, II, No. 2071; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea II. p. 114). 
4. Surdul, care ştie să serie, poate face 

un, testament mistic, (Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre viis, No. 3226; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 114 nota 4 Comp.: 
C. Iamangiu. I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1285). 

5, Potrivit dispoziţiunilor art. 979 e. civ. 
îr. ($66 c. civ. rom.), testatorul care nu 

7 
poate vorbi, trebueşie să scrie declaraţia 
sa că ceeace prezintă este testamentul 
său. (Dalloz, Rep... Dispositions centre vifs, 
No. 3287; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 1t5: C. Mamangiu, |. Roseiti-Bă- 
lănesecu şi Al. Băicoianu, IL, No. 1277). 

G. Această declaraţie scrisă, nu trebueşte 
neapărat să fie semnată de către testator 
deoarece legea nu o cere. (Demolombe, 
XXI, No. 402: Daloz. Râp., Dispositions 
entre vifs, No. 5287: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 115). 

2, Pentru ca cel care nu poate vorbi să 
poată face un testament mistic, legea cere 
ca cl să ştie să scrie în momentul când se 
redactează actul de suscripțiune iar nu 
când se redactează testamentul: în acel mo- 

ment se apreciază și imposibilitatea _ testa- 
torului de a vorbi. (Demolombe, XXI, No.: 
401: Aubry et Rau, ed. s-a, VII. S 671, text 
si nota 32, p. 143; Troplong. Donations et 

testaments, III, No. 1668; Dalloz, Rep., Dis- 

positions entre vifs, No. 3228 Suppl, Dis- 

positions entre vifs, No. 777: Laurent, XIII. 
No, 423; Baudrv et Colin, Donations et tes- 

tamenis, II, No. 2172: Alexandresco, "cd. 
aa. IV, nartea ÎI, p. 114. nota 1). 
8. Tribunalele vor apreciă, în mod su- 

veran, dacă testatorul ştiă să seric şi să 
cetească. (Duranton, IX, No. 156; Demo- 
lombe, XXI. No. 398; Michaux, Testamenis, 
No. 2071; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea TI, p. 114). 

9, lestamentul mistic al mutului nu are 
nevoie să fie datat. deoarece cl este consi- 
derat ca făcut în ziua când se redactează 
actul de suscripțiune. (Alexandresco,, ed. 
2-a, 1V, partea LI, p. 115: C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 

1277). 
10. lutul care nu ştie să scrie nu poate 

testă nici într'o formă. (Mourlon, Il, No. 
794: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 115). 

(|, Surzii :cari nu şiiu să scrie şi să 
cetească nu pot testă nici într'o formă. 
(Mourlon, II, No. 794; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 115). 
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Codul civil DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE | Art, 867-868 

Art, 867. — In cazurile când se numește un judecător, el va comunică procesul său verbal tribunalului, care va legaliză actul de Ssubscripțiune sau testamentul!). (Civ. 861, 862, 864, 866). 

Bibliografie (continuare). 
Cossraszixescu JAc. N, Despre testamente, p. 19. 

Doctrină, a merge la domiciliul testatorului, acest , judecător va întocmi actul de suscriere, 4. Art. 867 din codul civil român cste iar tribunalul nu mai face nici o lucrare. abrogat prin art. 35 $ 3 din legea pentru (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. autentificarea actelor. (Alexandresco. ud. 105), s-a, IV, partea II, p. 97, nota 2, 105). 3, A se vedeă: art. S64 din codul civil 2, Dacă se delegă un judecător pentru - cu notele respective, 

Secţiunea II. — Despre regulele speciale asupra formelor câtorva testamente. 

Art. 868. — Testamentele militarilor şi ale indivizilor între- buințaţi în armată, sunt în orice țară valabile făcute în prezenţa unui cap de batalion sau de escadron, sau în prezenţa oricărui alt oficer superior, azistat de doi martori, sau în prezența a doi comi- sari de rezbel, sau în prezența unui din comisari azistat de doi martori. (Civ. 74, 869 urm., 881, 884, 886; Civ. Fr. 981). 
Text. fr. Ant. 981. — Les testaments des militaires et des individus em- ploves dans les armtes pourront, en quelque pays que ce soit, ctre repus par un ehef de bataillon ou Meseadron, ou par tout autre officier d'un grade suptricur, en presence de deux temoins, ou par deux commissaires des guorres, ou par un de ces commissaires en presence de deux temoins, 
Text fr. Art, 981 (dlodijicat prin legile din 8 Iunie 1893 şi din 17 Mai 1900). — Les testaments des militaires, des marins de I'Etat et des personnes employtes ă la suite des armtes pourront ctre recus, dans les cas et conditions prevus ă Vartiele 93, soit par un oflicier supericur ou medecin militaire d'un grade correspondant, en prâsence de deux temoins; soit. par deux fonctionnaires de Lintendance ou officiers du commissariat; soit par un de ces fonctionnaires ou 'ofliciers, en presence de deux temoins; soit, enfin, dans un dâtachement isol6, par: l'oflicier commandant ce dtachement, .assist& de deux temoins, sil p'existe pas dans le detachement d'officier suptricur on mâdecin militaire d'un. grade correspon- dant, de fonctionnaire de lintendanee ou d'officier du commissariat. Le testament de officier commandant un detachement isol& pourra ctre reşu par L'offieier qui vient aprts lui dans „'ordre du service. | "La faculte de tester dans les conditions prevues au present “article s'6tendra, . aux prisonniers chez Vennemi. 

INDEX ALFABETIC : “Testament 1 urm. Testamentul militaril, 2,4 (la doctrină), Testament autentic 9, 10. Testament mistic fu, o 
Testament extraordinar 1 Testament olograf 12, . "Aprovizionare 7. Mare 2, urm. Testament privilegiat 1 Autentificare 4, 9, 10, - „Martori 4, . Testament maritim 2, urm. . Boale contagivase 2. Medici 2, 7. ” hirurgi 7. Militari 2, 4, 5, 

ină Ciumă 2, . Miniştri plenipotenţiari 8. Doctrină, - Excepţiune 3, Plenipotenţiari 8. î Funcţionarii intendenţei ?, Hereoți 7, aaa 1. Testamentele extraordinare sau pri- 
7, 

edactare greşită 3, “ileri 
i 

Indivizi Intrehuințaţi în Savanţi &. vilegiate sunt acele testamente cari pot 
armată 2, 4 6, 7. Străinătate 2, , fi făcute An anumite împrejurări speciale Intendenţă 2, Țară străină 2, şi excepţionale, (Alexandresco, ed. 2-a, DI 

1) Acest articol nu are Corespunzător în Codul Civil francez sau Codul Civil italian, 
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- Art, 869 

1V, partea II, p. 120: C. Ilamangiu, IL. Ro- 
setti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III. No. 
1291; Comp.: Josserand, III, No. 1267). 

9, Testamentele privilegiate şi care 
“sunt prevăzute în secţiunea Il a capito- 
lului YV, titlul II, cartea III din codul ci- 
vi], sunt în. număr de patru: 1) testamen- 
tele militarilor şi ale celor întrebuințați 
în armată, cum sunt medicii militari, func- 
ționarii intendenţei, etc.: 2) testamentele 
care sunt făcute într'un loc care este scos 
din comunicaţiune, din cauza ciumei sau 
altei boli contagioase; 3) testamentele fă- 
cute pe mare. în cursul unci călătorii; 4) 
testamentele făcute de un român în străi- 
nătate. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I], p. 120, 124: Comp.: Josserand, HI, No. 
1208; C. Jlamangiu, IL. Nosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1291 urm). 

2, hegulele speciale prescrise de scc- 
iunea a V-a sunt excepţionale şi. de 
strictă interpretare şi nu pot fi aplicate 
decât în anumitele cazuri cari sunt pre- 
văzute de lege. (Laurent, XII, No. 455; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea IL, p. 
120). . 
" Zi, Textul art. S6S din codul civil ro- 
mân este greşit redactat deoarece testa- 
mentul militarilor şi al indivizilor între- 
buințatţi în armată nu se face în prezenţa 
ofițerilor arătaţi în acest articol, ci aceşti 
ofițeri primesc testamentul și îi dau au- 
tenticitate. (Alexandresco, cd. 2-a, IV. par- 
tea II, p. 121, nota 3, 124, 128. nota 1: 
Comp. C. Hamangiu, 1. Roseiti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III. No. 1292). 

5, Regulele speciale prevăzute de art. 
931 si urm. c, cir. fr. (568 şi urm. e. cir. 
rom.), îşi găsesc aplicațiunea, în principiu 
numai militarilor. (Baudry et Colin, Do- 
nations ct testamenis, II, No. 2209). 

6. Prin indivizii întrebuinţaţi în ar- 
mată trebuesc înjeleşi, toate persoanele 
cari exercită o funcţiune, o întrebuințare, 
cari fac un serviciu oarecare în armată, 
însă cu titlu de serviciu public, cu o comi- 
siune a guvernului sau a comandantului 

- superior. (Dalloz, Râp., Dispositions entre 
viis, No. 5554). 

7, Astfel sunt cunrinşi în accastă de- 
numire asimilaţii militarilor cum sunt: 
medicii şi chirurgii, funcţionarii inten- 

Art, 869. — Sunt asemenea, 
rănit, valabile făcute în prezența 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil 

denţei, preoții de regiment, nerscarele 
cari urmează o armată pentru a o apro- 
vizionă, ete. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 125; Comp.: PDemolombe, 
XXI, No. 416; Troplong, Donations ct 
testamentis, Il], No. 169%; Laurent, XIII, 
No. 436; Baudry et Colin, 'Donations ct 
testaments, IL, No. 2209; C. Ilamangiu, 

„I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, 
No. 1292). 

8. Dispoziţiunile art. 981 şi urm. c. civ. 
îr. ($0S şi urm. e, Civ, rom.) îşi păsese a- 
plicațiunea şi savanților ataşaţi la o ex- 
pedițiune şi plenipotenţiarilor care înto- 
vărăşeşse o armată pentru a trată cu păr- 
țile beligerante. (Merlin, Repertoire, 'Tes- 
tament. Section 2, $ 3, Art. 8: Demolombe, 
XXL. No, 416: Troplong, Donations et tes- 

taments, III, No. 1698. 1099; Alexundresco, 
cd. 2-a, LV, partea II, p. 193, nota 2). 

9. Testamentul făcut în baza disvozi- 

țiunilor acestui articol, este un testament 

autentic. (Alexandresco, ed. 2-a. IV, par- 

tea II, p. 125, 135; Comp: C.. Mamangiu, 

I. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, Il, 
No. 1292, 1299). 

0, Inaintea funcţionarilor excepţio- 
nali prevăzuţi de art. 9S1 şi urm. e. civ. În. 
(808 şi urm. c. civ. rom.), se poate face 
şi. un testament mistic, deşi un asemenea 
testament privilegiat ar aveă mai mult 
caracterul unui testament autentice iar 
nu al unui testament mistic. vwemorombe, 
XXI, No. 453: Demante et Colmet de San- 
terre, IV. No. 127 bis, III: Alexandresco. 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 153; Contra: C. 
Hamangiu. 1. Rosetti-Bălăneseu şi AL. Băi- 
coianu, III, No..1301, nota 1). 

((. In dreptul civil român, oricine 
poate fi martor întrun proces, =oate fi 
martor şi la un testament priveliciat şi 
chiar. un copil mai mic de 16 ani. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II. p. 123). 

19, Persoanele arătate în acest articol 
pot testă şi în forma olografă după for- 
mele prevăzute de codul civil. (Demo- 
lombo, XXI, No. 429: Demante ct Colmet 
de Santerre, IV, No. 137; Alexandresco, 
ed. 2-a, 1Y, partea IL, p. 123. nota 5, 135; 
C. Iamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, IlL, No. 1501). 

dacă testatorele este bolnav sau 
capului oficerului de sănătate, 

azistat de comandantul militar, însărcinat cu poliția ospiciului. (Civ. 

868, 870 urm., 881, 884, 886; Civ. Fr. 982). 

Text. fr. „Art. 982. — IL pourront encore, si le testateur est malade ou ble- 
ss6, âtre recus par lofficier de sant6 en chef,:assiste du commandant imilitaire 
charge de la police de lhospice. 

Text fr. Avt. 982 (lodificat prin legile din 8 unic 1893 şi din 17 Mai 

1900). — Les testaments "mentionnâs ă Lartiele prâcedent pourront encore, si le 
testateur est malade ou blesst, ctre recus, dans les hOpitaux ou les formations 
sanitaires militaires telles que les definissent les rbglements de Varmâe par le 

> 
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“al art. 982 ce, civ, 

Codul civil 

ncdecin chef, 
estionnaire, 

A defaut de cect ofticier d'administr 
necessaire, 

Doctrină, 

$. Potrivit dispoziţiunilor vechiului text 
iv, În. ($00 ce. civ, rom.), militarii şi. persoanele întrebuințate în armată, dacă sunt bolnavi sau răniți pot fuce testumentul lor autentic înaintea cu- pului ofițerului de, sănătate. asistat de cu- mandantul militar, însărcinat cu poliţia ospiciului sau ambulanţei, oricare ar fi gradul acestor doi ofițeri în arinate. (De- molombe; XXI. No. 426; Mureadâ: Art, 952: Laurent, MILL, No. 437: Alexandrescu, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 870 
| 

quel que soit son grade, assiste de . P'officier d'administration 

ation, la presence de deux tâmoins sera 

ed. 2-a, 1V, partea II, | 124; Comp: C. 
„ Băi- 

Hamangiu, 1. Rosetti-Bălăneseu ŞLĂ „coianu, III, No. 1292), 
2. Textul articolului S68 din codul civil esta greşit redactat, deoarece testamentul nu se face în prezența persoanelgr aci arătate, ci aceste persoane primesc testa- mentul şi-i dau autenticitate, (Alexan- dresco, ed. 2-u, IV, partea IL, p. 121, nota 5, 128, nota 1; Coyup.: C, Jlamansiu, |. Ro- seiti-Bălănescu și Al, Băicoianu, III. No. 1292). 

Art, 870. — Dispoziţiunile articolelor precedente nu sunt admi- 

fără ca acei ce' sunt în 

în privința acelor ce 
în garnizoană afară de teritorul r 

Sunt în expediţiune militară, sau 
omân, sau prizonieri 

cartier, sau în garnizoană în 
la inimici, 

întrul țării să poată profită de această latitudine, de nu se găsesc în o cetate asediată, sau în alte locuri 
comunicaţiunile întrerupte din 
Civ. Fr. 983). 

Tea. fr. Art. 983. — Les dispositions des artieles ci ceux qui seront en exptdition militaire garnison hors du territoire frangais, ou qui seront en quartier ou en garnison d 

qw'en faveur de 

- 9. 

m0ins quils ne se: trouvent d 

cause de la suerre. 

Doctrină. 

d. Potrivit  dispoziţiunilor art. S70 c. Civ, rom, militarii şi persoanele întrebuin- țate în armată, numai atunci pot face tos- tamentul lor în formă privilegiată, când " Sunt într'o expediţie militară sa în cur- _tiecr sau în garnizoană, afară din terito- riul român sau prizonieri la inamici, (A- lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 195; C. Hamangiu, [, Rosetti. Bălănescu şi AL, Băicoianu, III, No. 1292), - 
2. Dacă militarii şi persoanele  între- buinţate în armată se află în garnizoană sau în cartier înlăuntrul țării, ei nu pot face testamentul lor în formă privuegiată, -] decât dacă se găsesc într'o cetate asediată sau în alte locuri ale căror porţi sunt în-. chise şi comunicaţiunile sunt întrerupte din cauza răsboiului, chiar dacă în locul. unde sunt închişi ar există un tribunal. (Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea II. p. 5; Comp.: Demolombe. XM, No. 

În III 

1) În textul oficial din eroare se zice: „părți* în loc de 

ale căror . potţi!) să fie 
cauza rezbelului. (Civ. 

prisoniers chez lennemi; 
ans Linterieur puissent en profiter, a ans une place assieute ou dans une citadelle et au- tres lieux dont les portes soient fermtes et les communie 

12 
420;. - Josserand, III, No. 1268; Comp., Contra: C. 

închise și 
868 urm., 886; 

-dessus n'auront lieu 
»0u en quartier, ou en 

sans que ceux 

ations interrompues î 

Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băi- coianu, III, No. 1292). 
3. Dispoziţiunile acestui articol îşi gă- sesc_ aplicațiunea şi militarilor cari ar luptă pe teritoriul român în caz de inva- zic a unci armate străine, (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 135; Comp. Con- tra: C. Ilamangiu, I. Rosetti-Bălănescu și ĂÂL Băicoianu, IL No. 120). . „ Dispoziţiunile art. S6S şi urm. c. civ.. “Yom. își găsesc aplicațiunea atât în timp de răsboiu cât şi în timp de turburări când- este proclamată starca de asediu. (Demolombe, NAIL, No. 44: Troplong, Do- nations et testaments, „II, No. 170; A- exandresco, ed. 2-a, IV, partea 2-a, p. 125, 125: Comp.: Josserand, III, No. 1268; Comp., Contra::C. Hamangiu, 1. Rosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, IL, No. ţ292). 5, Militarii prizonieri la inamici chiar în tară. pot face testamentul lor în tormă privilegiată. (Duranton, IX, No. 152; Mour- lon, II, No. 805; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea IL, p. 125), 

N 

„Porți“, cum este de alfel şi în textul francez. 
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Art. 871-872 

6. Militarul prizonier în ţară străină 
poate face testamentul său în formă olo- 
grafă suu în formă autentică, după for- 
mele autentice din ţara unde se află de- 
oarece cel are aceleaşi drepturi ca şi Ro- 
mânul, care nu ce militar. (Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea IL. p. 125, nota 2: Comp. 
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, II, No. 15301). 
„da Ca prizonieri de răsboi sunt con- 

sideraţi numai acei militari cari au fost 
prinși de o putere regulată iar nu și cei 
prinși de pirați, afară de cazul când aceşu 
pirați. aparțin unei puteri cu care Franţa 
(România) ar [i în stare de răsboiu. (Dal- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil 

loz, lep., Dispositions ceutre vifs, No. 
3366). 

8, Potrivit dispoziţiunilor noului art. 
9S1 e, civ, [r. (S70 e, civ. rom.), facultatea 
pentru militarul prizonier la inamic. de 
a face un testament militar, presupune 
că cl are ca tovarăşi de cavtivitate ofiţeri 
în gradul şi calitatea celor pe care art. 
98| şi 952 ce. civ. În. (S6S şi BOU e. civ. 
rom.) îi autoriză să primească asemenea 
acte,  (Dalloz, Rep., 'Dispositions entre 
vifs, No. 5365: Alexandresco, ed. 2-a, IV 
partea IÎ, p. 125). 

„A se vedea: art, S08 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

Art, 871. — Testamentul făcut în forma mai sus arătată este 
nul după şase luni dela întoarcerea testatorului într'un loc unde 
are libertatea de atestă cu formele ordinare. (Civ. 860 urm., 864 
urm., 868 urm., 872 urm.., 882; Civ. Fr. 984). 

Teat, fr. Art. 984. — Le testament fait dans la forme ci-dessus ttablie, 
sera nul six mois apr&s que le testateur sera revenu dans un lieu oii il aura la 
liberte d'employer les formes ordinaires. ! 

Tea fr. Art. 954 (dodificat prin legea din S Iunie 1593). — Le testament 
fait dans la, forme ci-dessus ctabli€ sera nul six mois aprâs que le testateur sera 
venu dans un licu od il aura la liberte d'employer des formes ordinaires, ă moins 
que, avant lexpiration de ce delai, îl n'ait €t6 de nouveau place dans une des 
situations prevues ă Particle 93. Le testament sera alors valable pendant la durte 
de cette situation spteiale ct pendant un nouveau delai de six mois apres 
son expiration. 

Doctrină. 

4. Testamentul militar are un caracter 
provizor. (Planiol, III, No. Josse- 
rand, III, No. 1265: C. Ilamangiu, Î. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 
1292), 
9, Favoarea acordată testamentelor mi- 

litare trebueşte să înceteze de îndată ce 
împrejurările care au justificat-o, se 

„schimbă şi militarul are posibilitatea să 
întrebuinţeze formele ordinare ale testa- 
mentului autentic sau mistic. (Mourlon. 
II, No. S06: Baudry ct Colin, Donations 
et testamenis, I[, No. 2213: Alexandresco. 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 125, 126; Comp:: 

- Josserand, A, No. 1268; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu 
Do. 1992). . 

3, Dacă militarul încetează din viaţă 
înainte de expirarea termenului de şase 

2725; 

şi AL. Băicoianu, III, 

luni dela întoarcerea lui întrun loc unde: 

, 
aveă posibilitatea să testeze cu formele 
ordinare, testamentul făcut în forma pri- 
vilegiată este valabil. (AMourlon, II, No. 
$06: Alexandresco, ed, 2-a, IV. partea II, 
p. 196; C. Hamangiu, [. Rosetii-Bălănescu 
si Al. Băicoianu, IL, No. 1992), 

Zu Dacă înainte de expirarea termenu- 
lui de şase luni dela întoarcerea milita- 
rului întrun loc unde aveă libertatea. să 
testeze cu formele ordinare, cl se află din 
nou în situaţiunea excepțională care îi 
permite iarăş să fucă testamentul său în 
forma privilegiată, testamentul său „va fi 
valid încă şase luni după încetarea cauzei 
de a doua. (Demolombe, XXI, No. 4%: 
Massc et Verg& sur Zachariac, Il. $ 44, 
nota 4, p. tiS; Troplong. Donations et 
testaments, IL, No, 1703:- Demante ct Col- 
met de Santerre, IV, No. 127 bis, IV: Au- 
hrv cet Rau. VII S$ 672, p. 146: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 126). 

Li 

Art. 872. — Testamentul făcut într'un loc, care este scos din 
comunicațiune din cauza ciumei sau altei boale contagioase, se poate 
face înaintea unui membru al consiliului municipal, azistat de doi 
martori. (Civ. 873 urm., 884, 886; Civ. Fr. 985, 986)... 

Tezt. fr. «ri. 955. — Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute 
communication sera interceptea î cause de la peste ou autre maladie contagieuse 
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Codul civil DESPRE  VISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE „Art, 878 

pourront ctre faits devant le juge de paix, ou devant lun des officiers municipaux 
de la commune, en presence de deux temoins. 

“Test fr. sirt. 955 (Aodificat prin legea din 28 Iulie. 1915). — Les testa- 
ments faits dans un lieu avee lequel toute communication sera intereeptâe A cause 
de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront ctre faits devant le juge de paix 
ou devant lun des officiers municipaux de la commune en presence de deux tâmoins. 

Cette disposition aura lieu tant ă legară de ceux qui seraient attaquâs de. 
ces maladies que de ceux qui seraient dans les licux qui en sont infectâs, encore 
qwils ne tussent pas actuellement malades. 

Text. fi. „Art. 956. — Cette disposition aura lieu, tant ă l'âsard de ceux 
qui seraient attaqucs de ces maladies, que de ceux qui seraient, dans les licux qui 
en sont infectâs, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades. 

Doctrină. | zat întreruperea comunicaţiei să fie cepi-.. 
demică şi nu se poâte susține că această. 
boală nu este contagioasă. (Dailoz, Rep. 
Dispositions entre vils; No. 3572) . 7 

5, Cei doi martori care trebuese să 
asiste Ja facerea testamentului, vor tre- 
bui.să fie prezenţi. amândoi odată, iar nu 
să xie pe râud. (Dalloz, Râp., Dispositions 
entre zis, No. 3369). o 

1, Potrivit vechiului text al: art. 9S6 
c. civ. îr. dispozitţiunile art. 9S5 ce. civ. 
În. (S72 c. civ. rom.) işi găsesc aplicuţiunea 
atât faţă de cei cari sunt atinşi de aceste 
boale cât şi acei cari Sar găsi în aceşte 
locuri cari sunt infectate, cu toate că încă 
nu sunt atinşi. de boală: Cu toate că acest 
articol a fost eliminat de legiuitorul „ După unii, în cazul prevăzut de art. 
român, totuşi dispoziţiunile. sale îşi gă- 985 c, civ. îr. (872 c. civ. rom.), nersoanele 
sesc aplicațiunca şi în dreptul român de-; : cari se găsesc în locul infectat pot testă 
oarece necesitatea de a testă în forma pri- i 
vilegiată nu rezultă din însăşi boala, ci 
din întreruperea comunicațiunilor care 
este o consecință a boalelor contagioase. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, parteu Il. p. 
127, text şi nota 2: C. Ilamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1295). : at 
2, Pentru ca dispoziţiunile acestui arti- 

col să-şi găscască aplicaţiunea, după piă- 
rerea dominantă, trebueşte “ca să fie în- 

chiar în formă mistică, iar nu numai au- 
tentică, înaintea unui membru al consi- 

“liului comunal, asistuţ de 'doi martori. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
127, 155), | Ă | 
„Za Psoanele care se găsese întrun 
loc, scos din comunicaţie din cauza ciu- 
mei 'sau altei boli contagioase, pot face 
testamențul lor şi în forma ologrată. (De- 
molombe, XI, No. 429: Demante ct Col- 

'zițiunile acestui articol să-şi. găsească a- 

“este deajuns dacă întreruperea este de 

„positions entre vils, No, 3370). - 

" cestui articol, ajunge 'cu boala care.a cau-: 

r met de Santerre. 1V, No. 157; Alexan- 
treruptă în mod oficial comunicaţia. (De-  dresco,:ed. 2-a, IV, partea II, p..15: C. 
molombe, XXI. No. 440; Laurent. ALL. No. - Iliunangiu. I. Rosetii-Bălănescu și, Al, Băi- 
442; Baudry cet Colin, Donations et testa- 'coianu, III, No. 1301). : DI ments, II, No. 2215), | . Pa Bu În caz de întreruperea comunicaţiei 2, După altă părere, pentru :ca dispo- din cauza unei boli contagioase sau a ciu- 

mei, testatorul poate să-şi facă. testamen- 
„tul său şi în formele ordinare prevăzute 

de lege pentru testamentele autentice sau 
„mistice, dacă bineînţeles există un ofițer . 
public care să-l poată primi. (Dalloz, Rep. 

: Dispositions entre vifs,-No. 3374, 3407; C. . 
“]lamangiu, 1, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi-' 
coianu III, No,:129), .... Sai 

! - 

“ Art: 879. — Testamentele mențion 

plicațiunca. nu este necesar ca să fic în- 
treruptă comunicaţia în mod oficial, ci 

fapt. (Marcade, Art. 955; Dalloz, Râp.,Dis- 

&, Pentru “aplicarea. dispoziţiunilor a- 

7 

ate în :cele două!) articole 
precedente, sunt nule după trecerea-de şase luni dela deschiderea _. 
Comunicațiunilor cu-locul unde se găseşte testatorele, sau după şase - 
“luni. dela 'trecerea'sa într'un loc unde: comunica € l 1 țiunile nu sunt în- 
trerupte. (Civ. 871, 8172; Civ. Fr.. 987). IE aa 

Tezl. fr. Art. 987. — Les testaments mentionrits .aux deux articles preeâ- 
dents deviendront :nuls six mois aprts que les communications anront 6t€ retablies 

1) Aci este o inadvertenţă a legiuitorului nostru, care ar fi trebuit să zică „testamentul menționat în arti. 
recedent este nul:, de oarece unul din .art. Codului Civil france: colul p z (art. 8%) a fost suprimatde legiuitorul, 

român. 

e - - - 
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Art, 874 DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil | 

dans le lieu oii le testateur se trouve, ou six mois aprts qu'il aura passe dans un 
lieu ou elles ne seront point interrompues. 

Doctrină. 

4. Textul art. S73 c. civ. rom. cuprinde 

o inadvertență a legiuitorului român de- 

oarece cel ar fi trebuit să zică: „testa- 
mentul menţionat în articolul precedent 
este nul“, deoarece unul din articolele 
codului civil francez şi anume art. 9S8, 
a fost suprimat de legiuitorul român, care 

lexandreseo. ed. 2-a, IV, partea II, p. 127, 
nota L: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bătanescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1295). 

9, Dacă testatorul a făcut testamentul 
său în formele ordinare, iar nu în forma 
prevăzută de art. 955 c. civ. în. (S72-c. 
civ. romi, dispozitiunile art. 987 e. civ. fr. 
(873 c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea. 
(Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 

a tradus deci greşit art. 957 din codul civil 3578). 
francez, uitând de suprimarea făcută. (A- 

Art, 874. — Testamentele făcute pe mare, în timp de voiagiu, 

sunt valabile. 
Pe corăbii şi alte bastimente ale ţării, când sunt. făcute în 

prezenţa oficerului comandant al bastimentului, sau. în lipsă-i, în 

prezența acelui ce-l înlocueşte după ordinea serviciului, însă şi unul 

şi altul azistaţi de oticerul de administraţiune, sau de oficerul ce în- 

deplineşte funcțiunile acestuia. | 

Pe bastimentele de comerciu, când sunt făcute în prezența 

scribului bastimentului sau în prezenţa acelui ce-l înlocuește, însă 

şi unul şi altul azistaţi de căpitanul sau de patronul, sau în lipsă- 

le, de acei ce-i înlocuesc. 
In toate cazurile, funcționarii în prezența căror se fac aceste 

testamente vor îi. azistaţi de câte doi martori. (Civ. 875—884, 886; 

Civ. Fr. 988). . | 

Tezi. fr. Art. 988. — Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un vo- 

yage pourront tre reţus, savoir: 
A bord des vaisseaux et autres bâtiments du Roi, par l'offieier commandant 

le bâtiment, ou ă son defaut, par celui qui le supplte dans lordre du service, 

Tun ou Pautre conjointement avee Pofficier administration ou avec celui qui en 

remplit les fonetions; - „| 

Et î bord des bâtiments de commeree, par l'erivain du navire ou celui 

qui en fait les fonctions, Pun ou Lautre conjointement avec le capitaine, le mai- 

tre ou le patron, ou, ă leur defaut, par ceus qui les remplacent. 

Tezt fi. Art. 985 (odificat prin legea din 8 Iunie 1898). — Au cours d'un 

voyage maritime, soit en route, soit pendant un arret dans un port, lorsqu'il y 

_aura impossibilit& de communiquer avee la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans 

le port, si lon est ă l'Etranger, d'agent diplomatique ou consulaire franşais investi 

des fonetions de notaire, les testaments des personnes presentes ă, bord seront 

recus, en presence de deux temoins: sur les bâtiments de PEtat, par lofficier 

d'administration ou, ă son d&faut, par le commandant ou celui qui en remplit les 

fonetions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maiître ou patron, assiste 

du second du narire, ou, & leur defaut, par ceux qui les remplacent. 

Lacte indiquera celle des. circonstances ei-lessus prernes dans. laquelle il 

aura 6t6 requ. ? NR - 

INDEX ALFABETIC Echipaj 11. , a | Mare Î urm. 

; Fluviu 8. , Ofiţer 6. 

(la doctrină). - Forme ordinare 9, 10. Padegeri 11. 

Aplicaţiune practică 2, Comerţ 7. Formele testamentelor î. | Patron 7. 

"Asistenţă 7, Condiţiuni 3. Imbarcare 10, -1- Port 9, 

Autentificare 4. Conservarea testamenie-  Impiedecare 6. Redactare greşită 4, 

Călătorie 3, 9, 10. lor 1. Inlocuire 6. Scriitor 7, 

Comandant 6, î. Dunăre 8. Lipsă 6. Testament î arm, 

— 186 —



Codul civil 

Testament autentic +, 5, 
Testament maritim î urm, 
Testament mistic 5. 
Testament olograf 11, 

Tribunal 9, 
Vase de comerţ 7. 
Voiaj 3, 9, 10, 

Doctrină. 

Î. Art. S7+ şi urm. c. civ. rom., care se 
ocupă de testamentele făcute pe mare, 
cuprind două feluri de dispozițiuni: unele 
privitoare la forma testamentelor şi cele- 
lalte privitoare la măsurile necesare pen- 
tru conservarea acestor testamente, (A- 
lexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 150: 
Comp.: C. Ilaumanziu, I. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, Îl, No. 1294, 1295). 

2, Dispoziţiunile art. S74 şi urm. e, civ. 
rom. privitoare Ja testamentul făcut pe 
mare, n-au dat loc până acum la nici o 
aplicacare practică. (Alexandrescu, ed. 2-a, 
IV, partea II. p. 150). 

3, Pentru  aplicaţiunea dispoziţiunilor 
art. 9SS ce. civ. în. (S74 c. civ. rom). este 
necesar concursul a două imprejurări: 
testamentul trebueşte făcut pe mare şi 
în cursul unui voiaj. (Dalloz. Nâp., Dis- 
positions entre vils, No. 353%0; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 130: C. 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1293). . 

da Textul articolului S7+ din codul ci- 
vil român este greşit redactat, dearece tos- 
tamentul făcut pe mare nu se face în 
prezența ofiţerilor arătaţi în acest articol, 
ci acesti ofițeri, primese testamentul şi-i 
dau autenticitate. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IY._ partea ÎI. p. 121, nota 3, 125, noia 1). 

5, Înaintea funcţionarilor excepțional 
prevăzuţi de art. 9S1 şi urm, e. civ. fr. 
($6S c. civ. rom.), se poale face si un tes- 
tament mistic, deşi un usemenea testa- 
ment privilegiat ar avcă mai mult carac= 
terul unui testament autentic iar nu al 
unui testament mistic. (Demolombe, XXI, 
No. 453: 'Demante ct Colmet de Santerre, 
IV, No. 127 bis, “II: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea IH, p. 133: Contra: C. Ha- 
mangiu, [. Rosctii-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu. III, No. 1304, nota 1). 

6, Numai în cazul când comandantul 
bastimentului lipseste sau este împiedecat 

"de a primi testamentul, testamentul poate 

Art. 8175. — Pe bastimentele Statului, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 875 

fi primit de ofițerul ce-l înlocueşte după 
ordinea serviciului. (Demolombe, ANI, 
No. 457; Maread6, Art. 088; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 150, nota 3). 

7. Pe vasele de comerţ. contrar ca pe 
vasele statului. testamentul esie primit de 
seriitorul vasului, asistat de comandantul 
sau, patronul vasului; motivul acestei deo- 
sebiri este că se poate întâmplă ca pa- 
tronul sau comandantul vasului să aibă 
mai puţină cultură decât scriitorul vasu- 
lui. (Mourlon, [I. No. sos; Alexandresco, 
ed. 2-a. IV, partea II, p. 150, text şi nota 
+: C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălănescu și 
AL. Băicoianu, III, No. 1294). - 

8. In cazul unei călătorii pe un vas 
făcute pe Dunăre sau pe alt fluviu, nu-şi 
zăsese aplicaţiunea dispozițiunile prevă- 
zute de art. 874 şi urm. ce, civ. rom., cari 
se aplică numai lu călătoriile pe mare. 
(Alexandresco. ed. 2-a, 1V, partea II, p. 
150). 

9, Persoanele aflătoare pe bastiment 
nu pot face testamentul lor în formă pri- 
vilegiată, înainte de plecarea bastimentu- 
lui sau dacă portul în care sar află basti- 
mentul ar avcă un tribunal unde testato- 
rul ar putcă să-şi facă testamentul său cu 
formele ordinare, deoarece în acest caz cel 
nu este în imposibilitate de a-şi face. tes- 
tamentul său_ în formele obisnuite, (De- 
molombe, XXI No. 452: Mourlon, Il, No. 
S09: Laurent, XII, No. 439: Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea II. p. 130, nota 2: C. 
Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III. No. 1294). , 

10. Voiajul este considerat ca început 
din momentul ce s'a făcut îmbarcarea şi - 
nu mai este posibilă revenirea pe nământ 
pentru a merge la un ofiter publie care 
să primească, testamentul. (Dalloz, Rep., 
Dispositions entre vifs, No. 3380). 

Î. In cazul prevăzut de art. 958 ce. civ, 
în. (S74 c. civ. rom.), pasaserii de pe vas 
și echipajul pot face testamentul lor şi 

“în formă olografă, fără a recurge la pro- 
„cedarea prevăzută de acest articol. (De- 
molombe XXI, No, 429: Demante ct Col- 
met de Sunterre, IV, No. 137: Dalloz, 
Rep... Dispositions entre viis, No. 3383; 
Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 
155 

testamentul căpitanului, 
sau acela al oficerului însărcinat cu administraţiunea, pe bastimen- tele de comerciu; testamentul căpitanului, al patronului, sau al 
scribului, se pot face în prezența acelora ce, în ordinea serviciului, 
vin după dânșii, conformându-se pentru celeialte formalităţi cu dispo- 
ziţiunile articolului precedent. (Civ. 874, 876 urm., 886; Civ. Fr. 989). 

Teat. fr. Art. 989. — Sur les bâtiments du Roi, le testament du e 
ou celui de Pofficier d'administration, 
maitre ou patron, ou celui de l'eriv 
apres eux dans lordre du service, 
tions de Larticle precedent. 

apitaine 
et, sur les bâtiments de cominerce, celui du 

ain, pourront ctre requs par ccux qui viennent 
en se conformant pour le surplus aux disposi- 
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Codul civil Art. 876 DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

Tezt fr. „Art. 989 (Olodificat prin legea din 8 lunic 1893). — Sur les bâti- 

ments de FlEtat, le testament de. Porficier d'administration sera, dans les eireon- 

stanees prâvues & Particle prâeâdent, reșu par le commandant ou par celui qui en 

remplit les fonctions, et, sil n'y a pas d'oflicier dadministration, le testament du 

commandant sera recu par celui qui vient aprts lui dans l'ordre du service. 

Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, imaitre ou patron, ou 

celui du second, seront, dans les memes circonstanees, 'regus par les personnes qui 

vienent aprts cux dans Vordre du service. 

Doctrină, 

-[, Dispoziţiunile art. 959 e. civ. îr. (S75 
ce. civ. :rom.), privese 'testamentele per- 

soanelor pe care art. 9SS e. civ. în. (554 
€, civ. rom), le însărcinează să primească 
testamentul celpr ce călătorese pe mare. 
(Mareade, Art. 959; Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre vils, No. 3355; Alexandresco, 
ed, 2-a, IV, partea II, p. î3t: C. Hamangiu. 

[. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, LL. 
No. 1294). 

D, Textul articolului S75 din codul ci- 

vil român este preşit redactat, deoarece 

testamentul prevăzut de acest articol nu 
se face în prezenţa persoanelor aci urătate, 
ci ele primesc testamentul şi-i dau au- 
tenticitate. (Alexundresco. cd. 2-a. IV, 
partea II. p. 121, nota 5, 128, notu 1). 

Art, 876. — In toate cazurile, testamentele menţionate în cele 

două articole precedente se vor face fiecare în două exemplare 

originale. (Civ. 874, 875, 877 urm.; Civ. Fr. 990). 

Text. fn. Ant. 990. — Dans tous les cas, il sera fait un double original des 

testaments mentionnts aux deux articles preetdents. 

Tezi fr, „It. 990 (Alodificat prin legea din S Iunie 1893). — Dans tous 

les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnts aux deux articles 

preeâdents. 
Si cette formalit& wa pu ctre remplie A raison de L'âtat de sant€ du testa- 

teur, il sera dress une expâdition du testament pour tenir lieu du second original; 

cette exptdition sera signte par les temoins et par les officiers instrumentaires. Îl y 

sera fait mention des causes qui ont empeeht de dresser le second original. 

Doctrină, 

1. Regulele prevăzute de art. 990 şi 995 

c. civ. îr. (876 şi S70 ce. civ. rom.), au de 

scop să înlesnească conservarea testamen- 

“telor -făcute pe mare. (Baudry et Colin, 

Donations ct testaments, II, No. 2249; A- 

lexandresco, ed: 2-a, LV, partea II, p. 152; 

C. Hamangiu,.1. Rosetii-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, II, No. 1295). 
"2, Formalităţile prevăzute de art. 990 

până la 993 ce. civ. în. (876 până la S79 

c. civ. rom), nu sunt cerute sub pedeapsă 

“de nulitate,. deoarece au de scop conser- 
varca testamentelor făcute pe mare. (Coin. . 

Delisle, Commentaire, Art: 990, No. i; 
Demolombe, XXI, No. 400, 46t; Vazeille, 
Successions, Art. 990, No.. 1; Troplong, 

« Donations et testaments, IUNI, No. 1i7tf; 
Masse et Verge sur Zachariae, III. $ 445. 
nota 3, p. 120; Marcade, Art: 990; Demunte 
ct Colmet de Santerrec, IV. No. 151 bis: 

- Aubry et Rau, ed. f-a, VII, $ 674, nota 
2, p. 148; Dalloz. Râp.. Suppl., Disposi- 
tions- entre vifs, No. 505; Baudry et Co- 
lin, Donations et testamenis, II, No. 2219; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Il. p. 152: 

C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, IL, No. 1295: Contra: Del- 
vincouri, Il, p. 89, nota 2). 

3, Formalitatea dublului original este 
cerută de lege numai pentru conservarea 
testamentelor făcute pe mare: uşă. încât 
prezentarea unui singur original este va- 
labilă. şi” testamentul prezentat trebucşte 
să fie executat. (Dalloz, Râp.. Dispositions 
entre vils, No. 5386; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 135). 

Au Lipsa menţiunei despre existenţa 
celor două originale nu constitue o cauză 
de nulitate a testamentului făcut pe mare. 
(Dalloz, Rep., 'Dispositions entre vifs, No. 
33$6). : 

5, Dacă testatorul ar fi murit înainte 
de a se Îi redactat cel'de al douea origi- 
nal, testamentul este valabil deoarece for- 
"malitatea dublului original este cerută de 
lege numai pentru conservarea testamen- 
tului. (Demolombe,. XXI, No. 461: Mour- 
Ion, II, No. 812; Demante et Colmet. de 
Santerre,: IV, No. 151 bis; Alexandresco, 
cd. 2-a, 1V, partea II, p. 135; Contra: Del- 
vincourt, II, p. 319). 
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Codul civil DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art, 877-878 

Art, 817, — Dacă bastimentul intră întrun port străin, unde 
se găsește un agent d'ai țării, funcţionarii, în prezenţa cărora s'a 
făcut testamentul, sunt datori să depue unul din exemplarele ori- 
ginale, închis şi pecetluit în mânile acestui agent, care-l va tri- 
mite Ministerului de Interne, spre a fi înaintat la. grefa tribuna- 
lului domiciliului testatorelui. (Civ. 47, 72, 87, 878 urm., 892, 1179; 

“Civ. Fr. 991). 

Tezt. fr. Int. 991. — Si le bâtiment aborde dans un port Gtranger dans 
lequel se trouve un consul de France, ccux qui auront regu le testament seront 
tenus “de deposer lun des originaux, elos ou cachete, entre les mains de ce con- 
sul, qui le fera parvenir au Ministre de la marine; et celui-ci en fera faire le 
depot au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur. 

Tezt fr. art. 991 (Modijicat prin legea din 8 lunic 1893). — Au premier 
arret dans un port 6tranger oii se trouve un agent diplomatique ou consulaire 
francais, il sera fait remise, sous pli elos et cachet, de lun des orisinaux ou de 
Vexptdition du testament entre les mains de ce fonetionnaire, qui ladressera au 
ministre de la marine afin que le depât puisse en ctre effeetut comme îl est dit 
i Vartiele 983. 

Doctrină. 

|. Formalităţile prevăzute de art. 990 
până la 995 c. civ. în, (S76 până lu S79 
c. civ. rom.), nu sunt cerute sub pedeapsă 
de nulitate, deoarece au de scop -conser- 
varea testamentelor făcute pe mare. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 990, No. î; De- 
molombe, XAĂI, No. 460, 461; Vazeille, 
Successions, Art. 990, No. î; Troplone, 
Donations ct testaments. III, No. 1717; 
Massc ct Verge sur Zachariae, III, $ 445, 
nota 3. p. 120; Mareade, Art. 990; Demante 
et Colmet de Santerre, IV, No. 151 bis: 
Aubry ct Rau, ed. 4-a. VII. 5 674. nota 8. 
p. 145; Dalloz, Râp. Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 805; Baudry ct Colin, Do- 
nations et testaments, Il, Na. 2219: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea IL. p. 13. C. 

Ilumangiu. |, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coiunu, Îl, No. 1295; Contra: Delvincourt, , 
II,. p. $9, nota 2). 

2. În cazul când în timpul voiajului 
pe marc, bastimentul nu a debarcat nici 
intrun port în care să se găsească un 
agent al țării, cele două originale ale tes- 
tamentului vor fi păstrate pe batiment 
până lu sosirea în Franţa (România). 
(Dalloz, Rcp., Dispositions entre vifs. No. 
35SS: Comp.: C. llamungiu, |. Rosetti-Bă= 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1295). 

3. Textul art. Szz din codul civil ro- 
mân este greşit redactat deoarece testa 
mentul prevăzut în acest articol nu 'se 
face în prezența persoanelor aci arătate, 
ci aceste persoane primesc testamentul şi-i 
dau autenticitate. (Alexandresco, ed. 3-a. 
IV, partea II. p. 121. nota 3, 12$.. nota W. 

Art. 88. — După întoarcerea bastimentului în țară, fie în por-" 
„tul armamentului, fie în. orice alt port, 
ginale ale testamentului, închise 
ginal rămas, dacă după articolul 

cele două exemplare ori- 
şi pecetluite, sau exemplarul ori- 
precedent, celălalt a fost depus în 

cursul voiagiului, vor îi date la biroul comandantului de port, care 
„le va trimite fără întârziere Ministerului de Interne, ce va face 
depozitul conform art. 
992), , 

precedent. (Civ. 876, 877, 879,892; Civ. Fr 

Tezt. fr. Art. 992. — Au retour du bâtiment en France, soit dans le port 

pr 

de larmement, soit dans un port'autre que celui de Tarmement, les deux ori- 
ginaux du testament, €galement clos et cachetâs, ou loriginal qui resterait si, 
conformement î article preecdent, lautre arait.6t6 dpos& pendant le cours du 
voyage, seront remis au bureau du prepost de Tinscription maritime; ce prepost 
les fera passer sans delai au Ministre de la marine, qui en ordonnera le dâpot, 
ainsi qu'il est dit au meme article. 
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Art, 879 DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil 

Teait fr. „Av. 992 (Ulodificat prin legea din 8 Iunie 1893). — A Larrivce 

du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du testament, ou Voriginal, 

et son expâdition, ou Voriginal qui reste, en cas de transmission ou de remise 
offectute pendant le cours du voyage, seront deposts, sous pli clos et cachett, 

pour les bâtiments de IEtat, au bureau des armements, ct pour les autres bâti- 
ments, au bureau. de Vinscriptiun maritime, 

Chacune de cus pitees sera adresste, separtment et par courriers difierents, au 

ministre de la inarine, qui en opârera la transmission comme îl est dit ăi Vartiele 983. 

Doctrină, 

|. Formalităţile prevăzute de art. 990 
până la 993 c. civ. îr. (876 până la S79 
e. civ. rom.) nu sunt cerute sub pedeapsă 
de nulitate, deoarece au «de scop conserva- 
rea testamentelor făcute pe marc. (Coin- 
Delisle, Commentaire. Art. 990, No. 1; De- 
molombe, XXI, No. 460, 401; Vazeille, Suc- 
cessions, Art. 9Y0, No. 1; Troplong, Dona- 
tions ct testaments, III, No. 1717; Massc 
ct Verge sur Zachariac, III, 445, 
nota 3. p. 120; Murcade, Art. 990; Demunte 
et Colmet de Santerre, IV, No. 131 bis; 

Aubry et Rau, ed. 4-a, VII. $ 6724, nota 2, 
p. 148; Dalloz, Rp. Suppl., Dispositions 
entre vils, No. 805; Baudry et Colin, 'Do- 
nations et testaments, II, No. 2219; A- 
lexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 132; 
C. Mamangiu. |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III. No. 1295; Contra: Delvin- . 
cuurt, IL. p. 89, nota 2).. 

9, Prin cexpresiunca: „în portul arma- 
mentului“, întrebuințată în art. 578 ce. civ. 

rom, se înțelege portul în care vasele se 
pregătesc cu cele necesare pentru călă- 
torie. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 135). " 

Art. 879. — Se va înscrie pe marginea rolului bastimentului: 
numele testatorului, menţionându-se despre remiterea originalelor 
testamentului în mânile agentului, sau la biuroul comandantului de 
port. (Civ. 877 urm.; Civ. Fr. 993). 

Tezt, fr. Art. 993. — IL sera fait mention sur le role du bâtiment, ă la 
marge, du nom du testateur, de la remise qui aura 6tc faite des originaux du tes- 
tament, soit entre les mains d'un consul, oit au bureau V'un prepos& de Pinserip- 

+ 

tion maritime, 

Tezt fr. „Art. 993 (Modificat prin legea din $ unic 1593). — Îl sera fait 
mention sur le role du bâtiment, en iregard du nom du testateur, de la remise 
des originaux ou expeditions du testament faites conformement aux prescriptions 
des articles prâeâdents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de 
aa . 
l'inseription - maritime. 

„Doctrină, 

1. Regulele prevăzute de “art. 990 şi 
995 c. civ. Îr. (S76 şi S70 c. civ. rom.) au 
de scop să înlesnească conservarea tes- 
tamentelor făcute pe mare. (Baudry ct 
Colin, Donations cet testaments, 1, No. 
2219; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 153; C. Hamangiu, |. Rosetti. Bălănescu 

„și AL Băicoianu, III, No. 1295). 
2, Formalităţile: prevăzute de ari. 990 

până la 993 c. civ. îr. (S76 până la S79 c. 
civ. rom.), nu sunt cerute sub pedeapsă 
de nulitate, deoarece au de scop conser- 
varea testamentelor făcute pe mare. (Coin- 
Deliste, Commentaire, Art. 990, No. 1; De- 
molombe, XXI, No. 460, 461; Vazeille, 
Successions, „Art. 990, No. 1; Troplone, Do- 
nations et tesiaments, III, No. 1717: Mass6 
et 'Vergâ sur Zachariac, III, $ 445, nota 
3, p. 120; Marcade, Art. 990; Demante et 

„entre vils, No. S05; Baudry cet 

S 

Colmet de Santerre, LV, No. 131 bis; Au- 
bry ct Rau, cd. 4-a, VII, S 674, nota 2, 
p. 145; Dalloz, Râp., Suprl., Dispositions 

Colin, Do- 
nations ct testaments, J], No. 2219; Alexan- 
dresco, cd. 2-a, 1V, partea II, p. 152; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, ]]Î, No. 1295; Contra: Delvincourit, 
II, p. 89, nota 2). 

3, Formalităţile prevăzute de art. 993 
c. civ. În. (S79 c. civ. rom.) au de scop 
să nu sc piardă urma testamentului fă- 
cut pe mare şi să procure lămuriri păr- 
ților interesate şi nu este prevăzută de 
lege pentru valabilitatea testamentului 
făcut pe mare, aşă încât lipsa sa nu aduce 
nulitatea acestui testament. (Dalloz, REp- 
Dispositions entre vifs, No. 3590; Comp.: 
Ale xandreseo, cd. 2-a, IV, parica II, p. 
155). : 

— 190 —



Codul civil Art. 880-882 DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

Art. 880. — Testamentul nu va îi reputat ca făcut pe mare, 
deşi s'ar îi făcut în cursul voiagiului, dacă în timpul în care s'a 
îost făcut, bastimentul s'ar fi apropiat de un țărm străin, unde s'a: 
află un agent al României. In acest caz testamentul nu este va- 
labil decât dacă s'a făcut după formele prescrise de legea Româ- 
niei, sau după acelea întrebuințate în țara unde a fost făcut, (Civ. 
2, 858 urm, 885, 886; Civ. Fr. 994). 

Tezt. fr. dt. 994. — Le testament ne sera point râpute, fait en mer, 
quoiquil lait cte dans le cours du voyage, si au tempsoâil a ce fait, le navire 
avait aborde une terre, soit de la domination frangaise, oi il y aurait un officier 
public frangais; auquel cas, îl ne sera valable qwautant qu'il aura Ct6 dress sui- 
vant les formes preserites en France, ou suivant celles usitces dans les pays oi 
il aura ct€ fait. 

Doctrină, 

|, Potrivit dispoziţiunilor art. SS0 ce. 
civ. rom, testamentul nu va fi considerat 
ca făcut pe mare, deşi Sar fi [ăcut în 
cursul călătorici dacă în timpul în care a 
fost făcut, bastimentul ar îi ancorat la 
un țărm străin, unde lomânia ar avcă 
un agent diplomatic. În acest caz privi- 
legiul testamentului maritim încetează şi 
testamentul nu este valabil decât dacă s'a 
autentificat de agentul nostru după. for- 
mele prevăzute de legea noastră sau de 
un funcţionar străin, după legea ţării că- 
reia aparține funcţionarul străin. (a 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 151; C. 
Hamangiu, 1, Rosetti-Bătănescu şi Al, Băi- - 
coianu, III, No. 1299). 

2, Dacă în portul străin unde anco- 
rează vasul, nu există agent diplomatie 
francez, (român), după o părere, căliito- 
rul va trebui să-şi facă testamentul său 
potrivit legilor ţării în care sa oprit va- 
sul, deoarece în acest caz, devine posibilă 

intrebuințarea formelor ordinare şi deci 
încetează privilegiul testamentului mari- 
tim. (Duranton, ÎX, No. 159; 'Troplonz, 
Donations ct testaments, III, No. 1719: 
Laurent, XIII, No. 439). 

8, După altă părere, în acest cuz, că- 
lătorul va puteă să-şi facă testamentul 
său în forma privilegiată prevăzută de 
art. 9SS şi urm. c€, civ. în; (974 și urm. C. 
civ. rom.). (Demolombe, XXI, No. 455; 
Mareade, Art. 994; Demante et Colmet 
de Santerre, IV, No. 132 bis: Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea II, p. 152; C. Ilaman- 
giu, [. Rosctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1294). 

4, Dacă vasul se opreşte întrun port 
român, privilegiul testamentului maritim 
va încetă cu atât mai mult, caz în care 
testatorul va trebui să-și facă testamen- 
tul său în formele obişnuite. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 131; C. 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1294). 

Art. 881. — Dispoziţiunile de mai sus se aplică şi la testamen- 
tele pasagerilor, cari nu fa 
Civ. Fr. 995). . 

parte din echipagiu. (Civ. 874 urm.; 

Teat. fi. Art. 995. — Les dispositions ci-dessus seront communes aux tes- 
taments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'equipage. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. S81 c. 
„civ. rom, pot testă în forma privilegiată, 
- nu Numai oamenii din echipajul vasului, 

ci şi călătorii de pe vas cari nu fac parte 
din echipaj. (Alexandresco, ed. 2-a, IV. 
partea II, p. 131; C. Hamangiu, |. Rosetii- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎIL, No. 1294). 

Art. 882. — Testamentul făcut pe mare cu formele articolului 
874, nu este valabil decât dacă testatorele moare pe mare, sau 
după trei luni dela întoarcerea lui pe uscat, într'un loc unde ar îi 
putut să-l refacă cu formele ordinare. (Civ. 858 urm., 871, 873, 
874 urm, 885, 886, 888; Civ. Fr. 996, 994 modificat). 
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Art, 883 DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil 

Teat. fr. dAvt. 996. — Le testament fait sur mer, en la forme preserite par 
Lartiele 986, ne sera valable qwautant que le testateur mourra en mer, ou dans 
les trois mois aprs quil sera descendu ă terre, et dans un lieu oă il aura pu 
le refaire dans les formes ordinaires. 

Tezt fr. Art. 994 (Modificat prin legea din S Iunie 1993). — Le testament. 
fait au cours dun voyage maritime, en la forme preserite par les articles 9$8 
et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra ă bord ou dans les 
six mois apres quil sera dsbarqu6 dans un lieu oii il aura pu le refaire dans les 
formes ordinaires. 

"Loutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant expira= - 
tion de ce delai, le testament sera valable pendant la durce de ce voyage et pendant 
un nouveau delai de six mois apris que le testateur sera de nouveau debarqut. 

Doctrină. 

1. Dispoziţiuuile acestui articol cari li- 
mitează durata validității testamentului. 
îşi găsese aplicaţiunea atât pentru mari- 
narii din marina Statului cât şi pentru 
cei din marina comercială. (Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vils, No. 3595), 

9, În cazul când testatorul se scoboară 
pe uscat întrun loc unde nu există un 
ufițer public pentru a-şi puteă reface tes- 
tamentul său cu formele ordinare, ter- 
menul nu va curge decât din ziua când 
va puteă să recurgă la un ofițer publice 
pentru acest scop. (Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre vils, No. 3396). 

3, Testamentul făcut în formă ologrată, 
în timpul unui voiaj pe mare, nu are ne- 

voie să [ie refăcut, deoarece legea pre- 
vede o decădere numai pentru testamentul 
maritim propriu zis. (Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vils, No. 3394). 

4, Testamentul  olograf redactat de 
mai inainte, nu pierde caracterul său de 
testament olograf, chiar dacă ar fi fost 
prezentat ofijerului competent de pe ba- 
stiment, şi are valoarea unui astfel de 
testament, chiar după termenul fixat de 
acest articol. (Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 53095), 

5, Un testament olograf redactat de 
mai înainte de testator, are valoarea ca 
testamentul olograf, chiar dacă ar fi nul 
ca testament maritim din cauză că nu Sau 
urmat formalităţile cerute de lege. (Dal- 
loz, Rep., Dispositions entre vils, No. 3395) 

Art. 883. — Testamentul făcut pe mare nu va puteă cuprinde 
nici o dispoziţiune în favoarea oficerilor bastimentului, dacă dânşii 
nu Sunt rude cu testatorele. (Civ. 660 urm., 676, 810, 812, 874 
urm., 886; Civ. Fr. 997, 995 modificat). 

Teat. fr. Art. 997. — Le testament fait sur mer ne pourra, contenir aucune 
disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parents du testateur. 

4 

Teat fi. Art. 995 (dlodificat prin legea din $ Iunie 1893). — Les dispo- 
„sitions insâr6es dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit 
des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alli6s du testateur, 
seront nulles et non avenues. 

Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il 
sot reţu conformement aux artieles 9S8 et suivants. 

Doctrină, . 

[. Incapacitatea prevăzută de acest 
articol priveşte nu numai ofițerii care au 
primit testamentul, ci pe toji ofițerii ba- 
stimentului. (Demolombe,: XXI, No. +66; 
Dalloz. Rcp., Dispositions entre vifs, No. 
5597; Alexândresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 146). 

2, Această incapacitate, pe bastimen- 
tele de răsboiu' se aplică numai coman- 
dantului vasului şi tuturor ofiţerilor, 
chiar şi celor de administraţie iar pe 
bastimentele de comerţ, se aplică numai 

căpitanului sau patronului vasului şi a- 
celuia care îl înlocucște. Incapacitatea 
nu-şi găseşte aplicațiunea călătorilor şi 
oamenilor din echipaj care nu au gradul 
de ofițer şi nici scriitorului bastimen- 
tului. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
;997, No. 3; Demolombe, XXI, No. 465; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, parica I, p. 
146. nota 9). ! 

3, Prin acest articol legea stabileşte 
o prezumpțţiune de captaţiune, din cauza 
autorităţii şi influenței pe care o exer- 
cită ofițerii bastimentului, în timpul că- 
lătorici pe mare, asupra călătorilor și 
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Codul civil 

personalului bastimentului. (Baudry. et 
Colin. MDonations ct testaments, 1, No. 
515; Planiol, III, No. 2965; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea |, p. 146; Comp.: C. 
Hamangiu, |. Rosetii-Băliinescu șI CĂI 
Băicoianu, IL, No. 1297), 

4, Numai dispoziţiunile făcute în fa- 
voarea unui ofițer al bastimentului vor (i 
nule, însă celelalte dispoziţiuni cuprinse 
în testament şi făcute în favoarea altor 
persoane vor Îi valabile, chiar dacă acest 
ofițer a primit el însuşi testamentul sau 
a figurat în testament ca martor. (Iro- 
plong, lDonations ct testaments, III, No. 
1727; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 135 bis, II; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vis, No. 5595: Alexandresco, ed. 

DESPRE: DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 884 

6, Prin ofițeri ai bastimentului rude 
cu testatorul, se înțeles numai acei cari 
sunt rude în gradul prevăzut de lege 
peniru a veni la succesiunea abintestat 
a acestuia. (Coin-Delisle, Commentaire, 
Art. 997, No. 4; Duranton, LX, No. 167: 
Demolombe, XXI, No, +70; Marcad6, Art. 
997, No. 2; Troplong, Donations ct testa: 
taments, Il, No. 1725; Alexndresco, cd. 
2-a, IV, partea |, p. 147, text şi nota 2: 
Contra:  Vazeille, Successions, Articolul 
997). , 

7, Dispoziţiunile vechiului art. 997 e, 
civ. În: (SS5 c. civ. rom.) își găsese apli- 
cajiunea tuturor testamentelor făcute pe 
mare, chiar celor făcnae în forma olo- 
grafă. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 2-a, IN, partea 1. p. 140, 147; Comp., Con- 

tra: Duranton, IX, No. 168: Demolormmbe, 
NAT, No. 465; Anbry et Rau, cd. f-a. Vu, 
$ 074, p. 48). 

5, Potrivit dispozițiunilor acestui ur- 
ticol sc face excepțiune pentru testamen- tele făcute pe mare şi care sunt valabile 8. Dispoziţiunile art, S$3 c, civ, rom. îşi când cuprind dispozițiuni în favoarea găsesc aplicațiunea numai la călătoriile ofițerilor bastimentului rude cu testato- pe mare iar nu la călătoriile pe Dunăre rul. (Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs. sau pe alt fluviu, întrucât incapacităţile No. 3400; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- sunt de strictă interpretare. (Alexan- tea 1, p. 147; C, Mamangiu, |. Rosctti-  dreseo, ed. 2-a, IV, partea |, p. 149. 

V9, No. 2; Demolombe, XXI, No. 469: 
Troplong, Donations ct testaments, III, 
No. 1726; Marcad6, Art. 997; Demante et 

" Colmet de Santerre, LV, No. 155 bis, |; 
Aubry ct Rau, VII, $ 674, p. 148; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 146), 

* Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. 1297). 

Art. 884. — Testamentele cuprinse în articolele precedente ale prezentei sacţiuni, vor fi subscrise de testatori și de oficerii publici, în prezența căror s'au făcut. | 
Dacă testatorele declară că nu știe sau nu poate subscrie, se face menţiune de declaraţiunea sa şi de cauza ce l-a împedicat de a subscrie. 
In cazurile în care se cere azistența de doi marori, testamen- tul va fi subscris cel. puţin de unul dintr'înşii, şi se va face mențiune de cauza ce a împedicat pe celălalt de a subscrie. (Civ. 863, 868 urm., 874, 886; Civ. Fr. 997. modilicat, 998). 

„Teze. fr. Art, 998, — Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la presente section, seront sints par les testateurs et par ceux qui les auront recus, 
o Si le testateur declare qu'il ne sait ou ne peut siener, il sera fait mention de sa deelaration, ainsi que de la „cause qui l'emptehe de signer. Dans les cas oii la presence de deux temoins est requise, le testament sera. sign au moins par lun d'eux, et il sera fait mention de la enuse pour laquelle autre n'aura pas signt. 

Tea. fr. Art. 997 (Alodificat prin legea din $ lunic 1993). — Les testa- mnents compris dans les articles ci-dessus de' la prâsente section seront sign6s par le testateur, par ceux qui les auront recus et par les temoins. 
Teat fr. „Art. 998 (Olodificat prin Icyca din 8 Iunie 1993). — Si le testateur declare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa declaration, ainsi que de la cause qui lempeche de sisner,. | 

„Dans les cas oi la presence de deux tâmoins est requise, le. testament sera signe au moins par Van d'eux, et îl sera fait mention de la cause pour laquelle lautre n'aura pas sign€, 

"13 19505, — Codul civil adnotat — VII, 193



Art, 885 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Boli contagioase 7. | 5, G. 
Cauza impiedecării 3, 4, ș Neştiinţăa semna 23,4,6. 

„6, Ofiţer public 1—6. 
Dată 8, 9, 10, Semnătură 1—6. 
Declaraţie 2, 4, 5, 6. Testament 4 urm. 
Forma  testâmentului 7, Testament maritim 7, 

Testamentul militarilor 7. 
Testament ordinar 7,6,9, 
Testament privilegiat 1 

urme 
Testator 1—5. 

Martori 1, 6, 
Menţiune 2, 3, 5,6. 
Militari 7, 
Neputinţă a semna 2, 3, 

Docirină, 

|. Dispoziţiunile noilor articole 997 şi 
995 c. civ, îr. — 998 vechiul toxt — (S8+4 
c. cir. rom.), prevăd regule cari sunt a- 
plicabile tuturor testamentelor privile- 
giate, cu privire lua semnătura testato- 
rului, a ofiţerilor publici şi a marturilor. 
(Baudry ct Colin, Donations ct testa- 
ments, ÎI, No. 2221; Alexandresco, ed. 2-a. 
IV, partea II, p. 154%; C. Hamangiu, l. Ho- 
şetti-Bălanescu şi Al, Băicoianu, III, No. 
1300). 

2, În cazul când testatorul declară că 
nu ştie sau nu poate să semneze, sc va 
face menţiune nu numai că testatorul nu 
ştie sau nu poate să semneze, ci și de- 
claraţia sa că nu ştie sau nu poate să 
semneze. (Demolombe, XXI, No. Ps; Da!- 
loz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 3401: 
dAlexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
154, text şi nota 1; C. Hamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No 
1500). 

93. Deasemenea ofijerul care primeşte 
testamentul, va ircbui să constate cauza 
care a împiedecat pe testator să semneze 
testamentul său. (Dalloz, Rep. Disposi- 
tions entre vifs, No. 3401; Alexandresco,., 
cd. 2-a, IV, partea II, p. 154 C. Iaman- 
giu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1300). 

4, Daci testatorul declară că nu ştie 
să semneze, cauza împiedecării, rezultă 
din însăşi declarația sa. (Dalloz, Rp. 
Dispositions entre vils, No. 5401)... | 
- Ba Dacă testatorul declară că nu poate 
să semneze, se va menţionă cauza care 
l-a împiedecat a semnă. (Dalloz, Rcp., 
Dispositions entre vifs, No. 3401; Alexan- 
dresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 134; C. 
Hamangiu, I. Rosctti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu. III, No. 1500). 

6. Dacă unul dintre martori nu sem- 
nează, se va menţionă cauza care l-a îm- 
picidecat să semneze, fără să fie netesar 
ca ofițerul care primeşte testamentul să 
primească şi declaraţia marturului și să 
facă menţiune despre această declaraţie. 

- (Demolombe, XXI, No. 428: Martade, Art. 
995; Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil - 

No. 3401; Laurent, XIII, No. 445; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea ÎI, p. 154, text 
şi nota 2; Comp.: C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1300). 

7. hegulele speciale prevăzute de lege 
pentru  testamentele privilegiate adică 
cele făcute de militari, cele făcute pe 
mare şi cele făcute în caz de boli con- 
tagioase, sunt aplicabile „numai acestor 
testamente și în aplicarea acestor re-" 
gule, se va face, în principiu, abstracţie 
de dispoziţiile prevăzute de codul civil 
asupra formelor testamentelor ordinare. 
(Demolombe, XII, No. 45i urm.; Aubrw 
et Dau, ed. 4-a, VII, $ 072, p. 146, $ 675, 
p. 147, S 6074, p. 148; Dalloz, Rep. 'Dis- 
»ositions entre viis, No. 3402, 5404; Supp!,, 
Dispositions entre vils, No. S09; Laurent, 
XII, No. 446; Baudrv et Colin, Dona- 
tions ct testaments, Il, No. 222%; Comp.: -_.. 

" Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 2-a, p. 
120, 134, 135). 

8, După ov părere, dispozițiunile privi- 
toare la data testamentului, prevăzute 
de 'codul civil la celelalte testamente, nu 
sunt aplicabile testaumentelor privilegiate, 
deoarece legea tace asupra acestui lu- 
cru. (Marcad6, Art. 998,'No. 2: Dalloz, 
Rep., Dispositions entre -vils. No. 3404; 
Suppl., Dispositions entre vis, No. 809: 
Laurent, XII, No. 447, 445; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 134). 

9. După altă părere, toate disnoziţiu- 
nile din codul civil privitoare la celelalte 
testamente sunt a (icabile şi testamen- 
telor privilegiate dacă se pot conciliă cu 
dispozițiunile speciale ale articolelor pri- 
vitoare la aceste testamente. (Coin-De- 
lisle, Commentaire, Art. 995; Demolombe, 
NAT, No. 452: Vazeille, Successions, No. 
951, No. 3: Troplong, Donations ct tes- 
tamenis, Il, No. 1752: Aubry ct Rau, cd.: 
4-a, VII, $ 672, p. 145; Dalloz, Rep.. Dis- 
positions entre vils, No. 3404: Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, II, No. 
9225, 2226). 

10. Data este absolut necesară pentru 
testamentele privilegiate, pentru a se sta- 
bili că ele au fost făcute în împrejurările 
extraordinare prescrise şi autorizate de 
lege. (Demolombe, XXI, No. 454: Tro- 
plong, Donations et testaments. III, No. 
1752; Aubry et Rau, ed. s-a, VII, $ 670, 
text şi nota Z, p. 145; Dalloz, Rep., Dis-: 
positions entre vifs, No. 3405; Sunnl,. Dis- 
positions centre vifs, No. S0S: Baudry cet 
Colin, Donations cet testamenis, II, No. 
2224: Colin et Capitant, III, :p. S71, 872; 
C. Hamangiu, ]. Kosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1300; Contra: Laurent, 
ALI, No. 446; Comp.: Alexandresco,- ed. 
2-a, IV, partea II, p. 154). 

|. A se vedeă: art. $68 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

Art. 885. — Românul: ce s'ar ailă în ţară străină, va puteă 
face testamentul său, sau în forma ologrată, sau în forma autentică, 
întrebuințată în locul unde se face testamentul. (Civ. 2, 858 urm,, 
880, 1171; L. p. autentiî. actelor, Art. 34; Lege p. reorganizarea 
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Codul civil 

Ministerului afacerilor străine, Art 23, 24; Re lar din 12 lunie 1880, Art. 25; Civ. Fr. 999). 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE "TESTAMENTARE Art. 885 

Text. jr. Art. 999. — Un Franţais qui se trourera en pays 6tranger, | pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature . privâe, ainsi qu'il : est prescrit en larticle 970, ou par acte le lieu oi cet acte sera pass€, 
autentique, avec les formes usitces dans 

Bibliografie (continuare), 
CoxsTANTINESCU Jac. N., Despre festamente, p. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Act scris 13, Prezumpţiune 6. Agenţi diplomatici 14,15. î Probăg.- Apreciere suverană 7, „| Român 4 urm. Asistenţă 15, Recurs 7,. Competenţă 6. Străinătate 1 urm, Consuli 1, 15, Ţară străină î urm, Curte de casaţie 7, Testament î urm, . Dovadă 6 Testament autentic 1, 4— torma testamentului $ 141415. , urm, - Ă Testament conjunctiv 12, Grefice 15. Testament mistic 8,9, Invocare 6, Testament nuncupativ 11, Legea locului 1, 2,4—7,9, 13 11, 13 . * Testament olograt 1, 2, 3, Locus regit actum 1, 2, 10, 1=7.9, 11, 13. - 
Martori 13, 
Ofiţer public 5, 6, 

Testament sub semnătură 
privată 11. , 

Testament verbal 11, 13, 

“Doctrină. - 
a , ” a , |. Francezul (românul) care îace un testament olograt în țară -străină, va tre- bui să urmeze formalităţile prevăzute de "legea franceză (română) iar nu cele ale -. legilor ţării unde îl face; testamentul său autentic însă, va trebui să-l facă potrivit formelor întrebuințate în locul unde î! face.. (Dalloz, Rep. Dispositions entre viis, No. 3409; Suppl., Dispositions entre viis, No. 810; Comp.: Josserand, III, No. 1268; Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 203 urm. 207,. 205; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă. nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 130, 1303), 2, După altă părere, românul va puteă să-şi facă testamentul său 'olograf îi - inătate, nu numai după forma prevăzută e legea română, ci şi după forma pre- văzută de legea locului unde îl face, de- oarece legea le dă românilor facultatea „„aceasta. (Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 903, O N . Pi 

Ă 
209). 

3, Pentru ca un francez (român) să poată face un testament olograf în ară. străină, nu este necesar ca legea acestei țări să admită această formă de testament. (Duranton, IX, No. 14; Demolombe, XXI, No. 474: Grenier, Donations et testa- mciis, |, No. 280; 'Troplong, Donations ct testamenis, III, No. 1757;. Massc et Verg€ sur Zachariae, III, $ 450, notele 1, + 2 P. 29, S0:.Marcad, Art. 999, No. 1; De. mante et Colmet de Santerre, II, No. 368: „Laurent, XIII, No. 158; Baudry et Colin, onations et testaments, II, No: 2250; Pla- - niol, III, No. 2726; Alexandresco, ed. 2-a, 

+ 

„ Băicoianu, III,- No. 1302). stră- = 
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57 urm, 
r 

1, p. 207; Comp.: C. Hamangiu, 1. losetii- Bălănescu şi ÎI. Băicoianu, II, No, 1302), „ Pentru a se puteă constată dacă un testament auteutic făcut de un francez român) în țară străină, îndeplineşte con- dițiunile necesare pentru autenticitate, trebueşte de luat în gousiderațiune nu: mai legea locului unde a fost. tamentul autentic, (Demolembe, XXI, No. No. 473; Aubry ct Rau, ed, 4-u, VII, ş GOI, text ŞI nota 1, p. 89; Baudry ct Co- in, Donations et testamenis, I[, No. :2255: espagnet, Prâcis, ed. 5-a, No. 378: Weiss, raite thcorique et pratique, IV, p. 602 625; Alexandresco, ed, da |, p.204; C. Hamangiu, |, Roşetti-Bălănescu ŞI AL - ăicoianu, III, No. .1502) „ Astiel testamentul autentic făcut de un francez (român) in fară străină este valabil, -dacă sa Observat formele - sale solemne întrebuințate în accă ţară, chiar - dacă nu a fost primit de un ofiţer public. 
formalitate, (Demolombe, XII, No. 473; roplong, Donations ct testaments, III, NO. 1754, 1755; Au Dry ct Rau," cd. l-a, VII, $ 66i, p. 89; Dalloz, Rep. Suppl, Dispositions entre vifs, No, 815; Laurent, . No. 143; Huc, VI, No. 307; Baudry ct Colin, Donations ct. testaments, “II, No. 2254; Planiol, III, No. 2720; Alexan- dresco, ed, 2-a, |, pa 204, text și nota 2: . Hamangiu, |. Rosetti-Bălăncscu şi AL. 

6. Testamentul făcut de un francez român) În fară străină,- sub forma au- . 

lui autentic trebucşte să dovedească ale- gatiunea sa. (Massc et Verg€ sur Zacha- riac, III, $ 430, nota 3, p- 80; Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No." 5412; Suppl., ispositions entre vifs, No. 815; Laurent, XIII, No, 155; Baudry et Colin, Donations ct testaments, II, No. 2235 bis; Alexan- dresco, ed. 2-a, 1, p. 206). . 
"7. Tribunalele vor apreciă în mod su: ! Yeran, fără a se putea controlă de Curtea |. de Casaţie, dacă s'au îndeplinit toate for- malităţile cerute de legea străină pentru ca testamentul să îmbrace forma auten- tică, deoarece ” acestă chestiune este de 

„ - 

gul. şi tariful consu- | 

ăcut tes. - 
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m
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Art. 886. 

“fapt şi de atributul exclusiv al instan- 
țelor de fand, Curtea de Casaţie nefiind 
chemată să vegheze la stricta aplicare a 
legilor străine, ci numai a legilor români. 
(Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 
121, text şi nota 2). - | : 

8. După o părere, francezul (românul) 
poate testă în -formă mistică, în ţară 
străină, deoarece testamentele mistice 
sunt adevărate  testamente autentice. 
(Merlin, Repertoire, Testament, section 
2, $ 5, art. 3, No. 29: Coin-Delisle, Com-: 
-mentaire, No. 6; “'Toullier, V, No. 501; Du- 
ranton, IA, No. 145; Vazeille, Successions. 
Art. 999, No. 25; Demolombe, XXI, No. - 
475;. Mourlon, II, No. 815: Laurent, XIII, 
No.. 155; Alexandresco, ed. 2-a, Î, p. 209, | 
text şi nota 2). 

9. După altă părere, francezul (româ- 
nui) poate testă: în formă mistică, în ţară 
străină, numai dacă în ţara în care a 
fost făcut, forma: mistică conferă testa- 
mentelor -caracterul de autenticitate şi 
au fost observate formele solemne pre- 
scrise de legca străină. (Dalloz, Râp., Dis- 
ositions-- entre viis, No.: 4312; Supol., 

Dispositions entre  vifs, No. 790, 846; 
Comp.: Baudry cet Colin,. Donations ct 
testaments, II, No. 2232). sI 

Q. După o părere, francezul (româ- 
-nul) nu poate testă în ţară străină de- 

„cât în forma olografă sau forma auten- 
tică, iar nu în 'orice formă care ar fi u- 
zitată în aceă țară. (Coin-Delisle, Art. 

„999, No, 7; 'Yroplong, Donations ct tes- 
- taments, III, No. 1734, 1735; Mass et 

Verge6 suz Zachariac, III, -$ 430, nota 3, 
p. £0; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, S661, 
text şi nota 1; Dalloz, Reâp., Suppl., Dis- 
positions: entre vifs, No. 812; lluc,: VI, No. 
507; Baudry et Colin, Donations ct testa- 
ments, Il, No. 2232; Despagnet, Prâeis, 

„No. 585; Matei Cantacuzino, p. 356; Comp.: 
C. Hamangiu, ]; Rosetti-Bălânescu şi AL. 
Băicoianu, III, No. 1303). - 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE “TESTAMENTARE Codul civil 

(i. 'După altă părere, francezul (ro- 
mânul) poate face testamentul său în - 
țară străină, în orice formă întrebuințată 
în accă ţară: autentică, sub semnătură 
privată sau chiar verbală. - (Demolombe, 
XAI, No. 475;. Marcade, Art. 999, No. 3: 
Mourlou, Il; No. 813; Demante et Colmet 
de Santerre, IV, No. 138; Dalloz, “Râp,, 
Dispositions entre viis, No. 3410; Suppl., 
Dispositions entre vils, No. 811; Laurent. 
xl No. 153; Weiss, Trait6, IV, No. 651; 
Alexandresco, cd. 2-a, I, p. 208). 

12. Francezul (românul) nu poate face 
în străinătate un testament conjunctiv. 
chiar dacă legea ţării unde îl face, ar 
»ermite acest mod de a testă. (Alass€ et 
'erg6 sur Zacharie, III,. S 450, nota 5, 
. Si; Alarcade, Art. 999, No. 3; Laurent, 

AMIII, No. 145; XV, No. 325; Baudry et 
Colin, Donations ct :testaments, II, No. 
18S5 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 
210; Contra: Demolombe, XXI, No. 20; 
Huc, VII, No. 267). - . 

13. Testamentul verbal sau nuncupa- 
tiv “făcut într'o ţară unde este permis 

„asemenea testament; faţă de martorii care 
nu ar fi luat act în scris despre voința 
testatorului, nu poate ateă cfect în Ro- 

" mânia, unde nu există testament fără act 
scris. (Alexandresco, ed. 2-a. 1], p. 203, 
206, 209; C. Iamangiu, L. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1302). 

(4. Românii vor puteă face testamen- 
tul lor autentic coniorm legilor române, * 
care va fi autentificat de agenţii noştri 
diplomatici sau consulari.. (Alexandrescu, 
ed. 2-a, I, p. 207).. 4 | 

15. Agenţii noştri diplomatici sau con- 
sulari. când autentilică un testament, nu 
trebuesc așistaţi de .grefier. (Alexan- 
dresco, cd. 2-a, |, p. 207). . 

6, ii se vedcă: art. 2 din codul civil | 
cu notele respective. 

Arta 886. — Formalităţile la. cari sunt supuse deosebitele tes- 
tamente prin dispoziţiunile prezentei. secţiuni şi acelea ale secţiunei 
precedente, se vor observă sub pedeapsă de nulitate. (Civ. 859 urm.; 
Civ. Fr. 1001). -: 

„> Text. fr. lut, 1001. — Les formalitâs auxquelles” les divers testaments. sont" 
assujettis par les dispositions de. la, prâsente section et de la prte&dente, doivent 

„tre observâes ă peine de nullite. 

Bibliografie . (continuare). 
„CONSTANTINESCU JAc, N., Despre. testamente, p. 10 urm. 

** INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

„Acţiune În anulare 8, 9, | . Formalităţi 1 urm, 
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Inexistenţă, a se vedea cu- 

:Scris în Întrezime 6 
Semnătură 6. - -- 
„Testament 1 urm. 
Testament autentic 6. 
“Testament maritim 3, 
Testament olograf 6.. 
“lestament ordinar Î. . 
Testameat privilegiat 1,3 
Testator 7,12 
Tuibunal 9. 

Invocare 4,8, - 
oc 9, | * 1 

Moştenitori ab intestat ?, 

Nulitate 1, 2. +—43. 
Oficiu +. , - 
Parte interesată 4,7, 8. |! 
Prescripţie 10, 41, . 
Profit 2. Ia 
Ratiticare 12, 43, ...



Codul civil . DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art, 887 

Doctrină, 1: Pentru cauze de nulitate aduse de lege. 
_ (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. |. Toate formalităţile prescrise de lege 157). *. E . -: atat pentru testamentele ordinare cât şi 8, Acţiunea în nulitatea unui testa- pentru testamentele privilegiate, trebuese ment aparține moștenitorilor ab intestat observate sub pedeapsă le nulitate a tes- care ar fi cules succesiunea dacă nu ar tamentului. (Demolombe, XXI, No. 450; fi existat testamentul, (Laurent,_XIIl, No. Laurent, XIII, No. 456; Alexandresco, ed. . 454; AMexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 2-a, LV, partea II, p. 136; Comp.: C, Ila- p. 158). . mangiu, |. Rosetti-laltipsca şi Al. Băi. 9, Acţiunea în anularea testamentu- coianu, III, No. 1299), N „lui se introduce la tribunalul locului des- 2, In caz de îndoială dacă sau înde-:  chiderci suecesiunci. (Alexandresco, ed. plinit formalităţile prescrise de lege, în- 2-a, IV, partea II, p. 138). . , doiala va. profită moștenitorilor ab în- 10. Acţiuncu în nulitatea unui testa- testat şi testamentul se va anulă. (De- ment se prescrie numai prin trecere de molombe, XXI, No. 490 bis; Troplong. treizeci ani iar nu prin trecere de zece Donations et testaments, II, No. t7şti; ani. (Demolombe, XXIX, No. 79 bis: Tro- Laurent, XIII, No. 457: Alexandresco, ed.  plong, Donations ct testaments, Ill, No. 2-a, IV, partea II, p. 156, nota i; Comp.: 1744; Buinoir, Proprict6 et Contrat, P: Iluc, VI, No. 510).. | 728; Dalloz, Bep., Dispositions entre vifs, „Bu Dispoziţiunile art, 1001 ce. civ. fr. No. 2575; Obligations, No. 2884; Laurent, (Ss e. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicațiunea XIII, No. 42; ALX, No..26; Iluc, VIIL,: No. la lipsa formalităţilor prevăzute de art. 191; Planiol, II, No. 1258; Il, No. 2684; 990 până la 995 e. civ. fr. (376 până la . Alexundresco, ed. 2-a, IV, partea_II,. p. S79 c. civ. rom.) deoarece cle nu sunt 139, 159). : i elemente constitutive ale testamentelor . 1 (. Prescripţia - acţiunei în nulitate a făcute pe mare, ci au de scop numai con- * unui testament în contra moştenitorului, servarea acestor testamente. (Demolombe, începe a curge din momentul când a cu- ANI, No. 460, 401; Dalloz, Rep, Suppl.,  noscut viciile testamentului. (Iroplong. Dispsitions centre vifs, -No. 803: Bau Try. IL, No. :1744; Dalloz, Rep. - Dispositions et Colin, Donations ct testamenis, II, No. entre vils, No. 2575; Laurent, XIII, No. > 9219), , | 452; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 4, Xulitatea sau mai bine inexistența  p. 138). ICE unui testament pentru ncîndeplinirea u- - (2, Testatorul nu poate ratifică și neia dintre formalităţile prescrise de validă nulitatea unui testament anterior, lege, nu se poate pronunţă' din oficiu, ci  printr'un testament posterior, decât nu- numai după cererea părţii interesată. mai. repetând textual dispoziţiunile tes- “(Baudry ct, Colin, Donations ct testa:  tamentului anterior. ([roplong, Dona. menis, Il, No. 1819, 1819 bis; Alexan. tions et testaments, III, No. 1453; Aubry „* dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 136). "et Rau, ed. 4-a, VIL, $ 663, text şi nota 9; 5, Un testament nul sau mai bine zis  Comp.: Alexandresco, cd. 2-a, IV, -partea inexistent, nu poate servi ca un început Îl, p. 139). | Sa de, probă scrisă pentru declaraţiile cu- ; (8. Moștenitorii testatorului pot con- prinse în cl. (Troplong, Donations ct tos- firmă un testament nul, în mod. expres taments, III, No. 1742; Alexandresco, ed. :sau tacit. '(Demolombe, XALX, „No. . 750; 2-a, IV, partea IL p. 136). Mourlon, II, No. 774; Larombitre, Obliga- 6, Testamentul nul ca testament au-  lions, Art. 1339, 1340,-No. 10; Demante et  tentic, poate“ fi valabil ca testament o- - Colmet de Santerre, IV, No. 140. bis]; , lograf, dacă este scris în întregime, da.  V, No. 313 bis, IL; Michaux, Testaments, tat şi semnat de testator. (Alexandresco, No. 2350; Aubry ct Rau, VII, $ 664, p. 9%; ed. 2-a, IV, partea II, p. 136, nota 5; Con Huc, VI, No. 510; Planiol, III, No. 2651, tra: Troplong,-.Donations et festamenis. 2655: Contra: Laurent,. XIII, _No., 464, : "III, No, 1742). „XVII, No. 14, XVIII, No. 596; Comp.: A- 7. Testatorul nu poate opri pe cei in. - lexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. i teresaţi să ceară nulitatea testamentului 1:40 urin.). i N 

ț 

Secţiunea [Il. — Despre instituțiunea de moştenitori şi despre legaturi în genere. E 

Art. 881. — Se poate dispune prin testament de toată sau de 
o Îracțiune. din starea cuiva, sau de unul sau mai multe “obiecte 
determinate. (Civ. 775, 800, 802, 807, 856, urm., 888 urm., 894 urm.; 
899 urm.; Civ. Fr. 1002). . -. Da 

, Tezt. Jr. Art. 1002. — Les dispositions testamentaires sont ou universelles 
„0u ă titre unirersel, ou â titre 'particulier. . | a Sai 

| Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait ât€ faite sous la denomination 
„Linstitution d'heritier, soit quelle ait. ct& faite sous la denomination de legs, . 
4 

4 at o  



Art, 887 
7 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE. TESTAMENTARE Codul civil 

produira son effet suivant les răgles ci-aprâs 6tablies pour les legs unirersels, 
potir les legs ă titre uni versel, et pour les les particuliers. 

1 

ALEXASDRESCO D., 
1926, III, 107; 

"1 
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Acceptare parţială 136— 
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Apreciere suverană 23, 37, 
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Ascendenţi 15... 
Autorizaţie 13, 160. 
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Drept vechiu românesc 1, 
Dublu înţeles 91;93,97, og, 

Efect 97, 102. 
Eliminare 3, 
Eroare: 35—30,-79, '80, 8, 

89, 152, 153 166, 
Exeiudere dela moştenire 
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Exheredare 13—18, 
Favoare 142, 103. 
Femee căsătorită 160 
Femee de serviciu 76, 
Forma acceptării 134-148, 
Forma renunţării 161—164, . 

testamentelor 33, î 
3, 103, 

Foncţiune 77. 
Grad de rudenie, 118, 

"4 Grefă 154, 155,1 
. jdentificare 75, Er 39,116, 
Identitate 75, 79, '8, 116, 
Imobile 122, 168. 
Incapacitate 130,131, 15%, 

15%, 159, 166.; 
Inceput € de dovadă scrisă 

Incertitudine 3 +46, 49, 49, 
91, î06, 108, 110. 

Incctare din viaţă 2%, 32, 
39, 138, 139, 157. 

 Indivizibilitate 136. 140, : 
Indoială 30, », „100, 103, 

"Inlocuire 93, - 
Inscripţie i 
Iastituire 

otecară 53, 
e moştenitor, 1, 

93, 97, 

Inteaţiune,! a se vedeă cu- 
vântul -„Voinţă* şi: 29, 
42, 45, 9%, 100, 
100 141, 140, 1%, îs7, 

„Interes 41—45 : 
Interpretare ; 30—32,,. 9— 

26, 
Intinderea legatului 102, 

Inticruperea rescri iei 60. p! pti 

Inventar 155, . 
Irevocabilitate 151, 166. 
Leratar 13-82, 85, 108, 112, 

Lisa urm: i 
Legat alternativ %, 

, Legat cu facultatea de'a- 
legere 85, 8%, 

Legat cu termen 40-50. 
Legat cu titlu universal 4, 

6, 162, 163. 
Legat particular 4, 7, 161. 
Legat pur şi sim lu '3, 
Legat secret 83, . 
Legat universal 4, 5, 16, 

17, 93, 154, 155, 162, 163, 
Legat verbal 33, NR 
Lege străină 28, ! 
Lucru cert 124. 
Lucru legat 87—9%0; 112. 

„Legat  tetinu ia, 49, 51— 

E tul 2 

Majoritate H, 45. 
Marturi 105, 
Mărturisire 34, 
Menţiune 24, 25. - 
Moarte 29, 32, 39, 130, 139, 
„157, 
Mod 72, 
Moştenire vacantă 16. 
Moştenitori ab intestat 2. 
Mo tenitori Jegitimi 14, 18. 

123, 134 1 
Mostenitori peregulaţi 14, 

Natura actului 90, 
Nepoate 121, | 
Nepuţi 121, 
Nulitate 24—26 :4—3%, su, 

55, 67, 73, 79, 61, 83—85, 
87, 89, 131, 152, 153, 166. 

Nume 75, 79, 118. 
Obiceiul locului 100, 101, 
Obicctul legat B1—B0-112. 
Obscuritate 9%, : 
Omisiune 95, 
Ospicuu 6. 
Partaj 74, 123, 
Patrimoniu 4,. . - 
Persoane incerte 78, : 
Perroane morale %. 

„ Prescripţie 0). 
Prezumpţiune 121, 
Probă 74, 194- 110. 
Pronume 75. 
Ratificare 26, 27 . 
Recomandaţie zi; 22, 

„ Recunoaştere de datorie 
LE 

Recurs îti, 113, 115, 116. 
Renunţare 41, 43. 123,13, 

134 137—143, 151—153, 
* 156—167. 

Renunţare expresă 161, 
163, . - 

- Titlu anterior 24-—   

Observaţie sub Thib. Gray “(Haute fane) 14 Martie 1920, Pand. Rom 

Renunţare tacită 161, 163— 

Repetatea legatului 124, 
125, 126, 

Rude colaterale 15, 123. 
Rugăciuni 70. 
Rugâminte 21, 22, : 
Sarcină 12, 31, 72, 28, 12%, 

142, 143. 
Scris în întregime 32, 
Semnâtură 25 3%, 
Sens dublu 91, 93 97, 9%, 

113, 
Separaţie de patrimonii 59 
Scrvitor 76. 
Sfat 21, 
Slujbe 'religioase 78. 
Soţ 14. 
sei, 16, 47, 18. 
Substituţiune fi fidcicomisa- 

ră %, 
Substituţiune vulgară 70. 
Succesiune, a se vedeă 

cuvintele: 
„Moştenitor“. 

Termen 40—50, 
Termen cert 36, 47, 
Termen extinciiv 50, - 
Termen incert 46, 4%, Ai 
Termeni sacramentali 8 ; 

20, 22, 31, 2 
Testament 1 urm 
Testament anterior, a se 

vedeă cuvintele: „Titlu 
anterior“ .. 

27, 82 
Titulatură neexactă.-9, 10, 

- Transcriere 168, . 
Trimetere, a se vedeă cu- 

vântul: * Menţiune* . 
Universalitate 1,, 
Violenţă 152, 153, 166 
Voinţă, a se vedeă cuvân: 

tul: „Intenţiune* şi 20— 
23, 3, 3, 107, 112. - 

Ia „ Doctrină | i 

Î. In: dreptul roman ca şi în dreptul 

„Moştenire“ Re 

“lexandresco, e 

“Biicoianu, III, No.: 

* siu, |. 

nostru anterior, testamentul nu eră valabil 
dacă nu cuprindeă o instituire :de moşte- 
nitor, adică dispoziţiunea universantaţii 
active şi pasive a patrimoniului în folosul 
unei persoanc,. care trebuiă să continue 
ersonalitatea jaridică a defunctului. (A- 

od. 2 2-a, IV, partea II, p. 15: 
Hamangiu; |. Poeti Beal şi Al. 

122, 1509). 
* drentul : actual, - instituirea de 

moștenitor nu mai e necesară,” testatorul 
putând. să dispue numai de o parte din 
»unurile sale, putând să lase 'şi legatari 

şi moştenitori ab intestat. (Alexandresco, 
ed.:2-a, IV, partea II, p. 187; C. Haman- 

Rosetti- Bălănescu şi AL Băicoianu, 
III, No. 1228). - 
Da Legiuitorul român a climinat alinia- 

din” art. 1002 c. civ. în. fără cuvânt, 
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în care se prevede că se poate dispune de 
averea sa sub denumirea de legat. Cu 
toată această climinare, soluția admisă 
în dreptul francez îşi găseşte aplicaţiu- 
nea şi în dreptul nostru şi prin urmare, 
se poate dispune prin testament, fie sub 
titlul de instituire de moştenitor, fie sub 
titlu de logat, fie sub orice altă denumire 
proprie pentru a-şi manilestă voința sa, 
deoarece moştenitor rânduit şi legutar au 
acelaş înţeles. (iAlexandresco, ed. 2-a, 1V, 
partea Il, p. 146; Comp.: Josserand, III, 
Ne, 1342; C. Ilamangiu, |. Nosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, ILI, No. 1228). 

Au, Leratele sunt de. trei feluri: legate 
universale, legate cu titlu universal şi 
legate singulare sau particulare. (Josse- 
rand, III. Ao. 1402; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea LI, p. 157; C. Hamangiu. |. 
Rosseti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, LII, 
No. 1545). 

5. Lcgatul universal este acelu când 
testatorul dispune de toată averea sa. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
1S7; C. Iumangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, Ill, No. 1545). 

6. Lcegatul cu titlu universal 'sau al 
unci fracțiuni de moştenire este acela 
când testatorul dispune numai de o parte 
din averea su. (Alexandresco. ed. 2-a, 
1V, partea LI, p. 157; C. Ilamangiu, 1 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, (II, 
No. 1345). 

7, Legatul particular sau singular este 
acela când testatorul dispune numai de 
unul sau mai multe obiecte determinate. 
(Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 
is7: C. Ilamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicojanu, LII, No. 134). . 

8. Pentru ca testatorul să-şi poată ma- 
nifestă voinţa sa, în teză generală, legea 
nu-i impune nici o formulă sacramentală. 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 967, No. 
3; 'Demolombe, XXI, No. 8; Vazeille, Suc- 
cessions, Art. 907, No. 1, Art. 1002, No. 
1: 'Troplong, Donations ct testaments, II], 
No. 1459; Demante ct Colmet de Santerre, 
IV, No. 112; Dalloz, Rep., Dispositione: 
entre viis, No. 3422: Suppl., 'Dispositions 
entre vils, No. S21: Aubry et Rau, ed. 
d-a. VII, $ 665, p. 97, $ 715, p. 463: Baudry 
et Colin, Donations et testaments, II, No. 
1532, 2256, 9258; Alexandresco, cd. 2-a, 
IV, pariea II, p. 147; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1506, 1309). 

9. Dispoziţiunile de ultimă voință cari 
"sunt făcute în formele cerute de lege, 
valorează ca testament, chiar dacă tes- 
tatorul le-ar fi dat o calificare ncexactă. 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 967, No, 
5; Toullier, V, No. 356; Demolombe, XXI, 
No. 536; Aubry et Rau, ed. s-a, VII, $ 
714. p. 463; Laurent, XIII, No. 484; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, II, No.. 
1857; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
IL, p. 147), | 

10, Dispoziţiunea este valabilă, chiar 
dacă testatorul a întrebuinjat o calificare 
neexactă cu scopul de a deghiză liberali- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

-(C. Hamangiu, 

Art. 887 

tatea ce u voit s'o facă. (Baudry ct Colin, 
Donations et testaments, LI, No. 1838). 

1î. Astfel este valabilă ca legat, libe- 
ralitatea deghizată sub forma unei recu- 
noaşteri de datoric, dacă creditorul nu 
dovedeşte existența datorici pretinsă de 
testator. (Troplong, Donations ct: testa- 
ments, II, No. 2037 urm; Baudry et Co- 
lin, Donutions et testaments, Il, No. '1839), 

12, Sc poate face în mod valabil o.li- 
berahtate de ultimă voinţă, sub formă de 
sarcină. (Laurent, XIII, No. 451; Baudry 
et Colin, lonations ct testament “II, 
No. 1835; C. Ilamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Biăicoianu, IL, No. 1509). 

13. O dispoziţiune testamentară poate 
să rezulte în mod valabil dintr'o exclu- 
dere delu moştenire. Astfel, dacă . testa- 
torul exclude dela succesiunea sa numai 
o parte dintre moştenitorii săi legitimi, 
accastă excludere parţială are de efect 
să atribue partea moştenitorilor excluşi, 
celorlalți moştenitori, chemaţi de lege la 
succesiunea testatorului. (Massc et Vergt 
sur Zacharie, III, $ 416, nota 13, p. 2%; 
Dalloz, Rep., Dipsositions entre viis, No, 
5449; Suppl., Dispositions entre vils, No, 
824; Laurent, XII, No. 452; Huc. VI, No. 
514; Baudry et Colin, Donations ct tes- 
tament, II, No.; 2201; Planiol, III, No. 
2746; Josserand, III, No. 1543; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 149: C. 
"Hamangiu, |. Rosctti-Bălănescu şi Al. Băi. 
coianu, Il, No. 1511, 1312). 

(4. In cazul când testatorul exclude 
dela succesiune în chip general şi ab- 
solut pe toţi moştenitorii săi legitimi, 
dacă dl lasă pe soţul său nedespărţit, tes- 
tamentul poate fi considerat că cuprinde 
o instituire implicită a acestui moşteni- 
tor neregulat la succesiunea sa. deoarece 
vocațiunca acestuia la succesiune este 
bazată pe o presupusă afecţiune a de- 
functului, (Daltoz, Rep. Dispositions en- 
tre vils, No. 823, 836). „o 

5, Actul priri care testatorul exclude 
dela succesiunea sa pe toate rudele sale 
colaterale, constitue implicit un  testa- 
ment în favoarea ascendenţilor săi, deşi 
prin testament nu-i instituise pe aceştia 
ca moştenitori. (Alexandresco, cd. 2-a, [V, 
partea ÎI, p. 149). 

16, În cazul când testatorul a pro- 
nunţat o excredare generală a moşteni- 
torilor fără a numi nici un legatar, mo- 
ştenirea trebueşte socotită ca find va- 
cantă şi în consecinţă ca va reveni Sta- 
tului, considerat ca legatar universal. 

, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, ÎII, No, 1512). . 

17. Dacă testatorul a pronunțat ex- 
credarea generală, numind în acelaş timp 
un legatar universal şi dacă legatul/a 
devenit caduc, în acest caz există lo 
chestiune de interpretare a voinţei testa- 
torului: dacă reiese din testament că tes- 
tatorul a voit, atunci când a exclus pe 
moştenitori, să acorde o simplă preferinţă 
legatarului asupra moştenitorilor, fără ca 
această preferință să implice o măsură 

— 199 —



Art. 887 

îndreptată înadius împotriva moştenitori- 
lor; în acest caz moștenirea revine moşte- 
nitorilor şi dreptul lor rcînvie, când pre- 
fcrința acordată de testator legatarului. 
devine fără obiect din pricina caducităţii 
legatului. Dacă dimpotrivă testatorul a 
voit să excludă în orice caz pe moşte- 
nitori, uşă încât excluderea este vo măsură 
îndreptată în special contra moştenitu- 
rilor, în acest caz, moștenitorii trebuie să 
rămână excluşi, iar caducitatea iegatu- 
lui universal va aveă drept efect să facu 
moștenirea vacantă şi deci această moş- 
tenire revine de drept Statului. (Fianiol, 
III, No. 2746 bis; C. llamaugiu, [. Hosetti- 
Bălănescu și AL. Băicoianu, II, No. 1312). 

18, Un testator nu poate să exeludă 
dela succesiunea sa, fără distineţiune,pe 
toţi moştenitorii săi legitimi și pe cei ne- 
regulaţi, chiar şi pe stat, fără a institui 
nici un moştenitor. (Laurent, NIL, Ao. 
453; Baudry et Colin, Donations ct tes- 
taments, Il, No. 22600; Planiol, Ili, No. 
9746; Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea 
UI, p. 149; Comp.: Josserand, III, No. 1545). 

19, Clauza cuprinsă într'o conven- 
țiune, impusă de o parte şi acceptată de 
cealaliă parte, nu poate construi un tes- 
tament, deoarece testamentul trebuceşte 
să fie expresiunea unei singure voințe. 
(4 Jexandreseo, cd. 2-a, IV, partea II, p. 
149), 

20. Pentru valabilitatea dispozițiuni- 
lor” testamentare,, trebueşte ca testatorul 
să exprime o voinţă, să ia o dispoziuunc, 
fără „să fie necesar să întrebuinţeze ter- 
meni- sacramentali. (Dalloz, Ren., Dispo- 

sitions entre vifs, No. 5423; Suppl., Dis- 

positions entre vils, No. S21; Alexan- 

dresco, cd. 2-u, 1Y, partea II, p. 149, 150), 
24, Dispoziţiunea prin care testatorul 

îşi exprimă. numai o rugăminte, o uorință 

un sfat, nu conferă, după o părere, nici 
un drept persoanei în. favoarea căreia 
este formulată şi nu obligă pe moştenitor. 

(Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions -eutre 
vifs, No. 821; Alexandresco, ed: 2-a, IX, 
parteu II, p. 150). i 

29, După altă părere, legatele făcute 
sub forma unci rugăminți sau unei re” 

comandaţiuni, sunt valabile, deoarece le- 
mea nu cere ca legatele să fie -exprimate 

în termeni sacramentali. (Merlin, Reper- 
ioire, Legs, Section 2, $ 2; Substitution 
fidci commissâire, section $, No. 7; Coin- 
Delisle, Commentaire,: Art. 967, .No. 4: 
Demolombe, XXI, No. 514 Aubry. et Rau, 
cd. +a, VII, $ 665, p..97; Laurent, XIIL 
No. 4S0; Baudrv et. Colin,: Donations cet 
testamenis, II, No. 1556: Comp.: Colin cet 
Capitant, JIU, p. S74;. C. Hamangiu; |. Ro- 
sctiă Bălănescu şi” AL. Băicoianu, III, No. 
1310). o pi . 

-23, Tribunalele! vor apreciă în mod 
suveran, dacă -expresiunile întrebuințate 
de testator cuprind 'sau iu o dispoziţiune 
imperativă din „care, -să rezulte vreun 
drept pentru “persoana în favoarea căreia 
este formulată. -(Dallez, Rep. Suppl., Dis- 
positions entre 'vifs, No.'822; Colin et Ca- 
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pitant, II, p. 874; Alexandrescu, ed. 2-a, 
1YV, partea Il, p. 150; C. Iamangiu, |. lo- 
setti-Bălănescu și Al. Băicoianu, Il, No. 
1310). : 
94, Voința testatorului pentru ca să 

poată produce vreun efect irebueşte ca 

ca să fie exprimată în însuşi testamen- 

tul; astfel o dispoziţiune nu are nici v 

valoare dacă în testament se face o sim- 

plă menţiune la oarecure dispoziţiuni. cu- 
prinse într'un titlu anterior. (Dailoz, Rep., 

Dispositions entre vils, No. 5425). 
D5, Astiel un înscris în care testato- 

rul'enunţă dispoziţiunile sale prin trime- 
tere la un act care nu cuprinde forma- 

lităţile cerute pentru testamente, nu este 

valabil ca testament, deşi actul anteriur 

ar fi semnat de el. (Merlin, Râpertoire, 

Pestament, Section 2, S 1, Art. 4, No. l 
urm.;  Coin-Delisle, Commentaire, Art. 

96%, No. 9 Duranton, LX, No. 12; Demv- 
lombe, XXI, No. 41 urm.: Vuzeille, Sue- 
cessions, Art. 969, No. +; Troplong, Dona- 

tions et testamenis, IL, No. 1354, 1455: 
Aubry ct Rau, ed, d-a, VIII, $ 665, p. 96; 

Contra: Laurent, XIII, No. 150). 
26, Un testament nul pentru că nu 

sau indeplinit formalităţile cerute de le- 
ge, nu poate fi confirmat printrun tes- 
tament ulterior care ar fi făcut cu for- 

mele cerute de lege. (Merlin, Repertoire, 
Vestament, section 2, $ 1, Art. 4, No. t 
urm.; Coin-Delisle, Commentaire, Art: 
967, No. 9; Demolombe, ANI, No. 40; Tro- 
plons, Donations et testaments, Il, No. 
1453; Demante et Colmet de Santerre, lv, 
No. 140 bis ]). - , 

23, Dacă însă testatorul, reproduce 
dispozițiunile din testamentul anterior, 
testamentul nu este valabil ca o institu- 
june directă şi nouă. (Demolombe, ANI, 
No. 37; Aubry et Rau, ed. -a, VIL, S 605, 
» 97). : | : 
23, Testamentul nu este nul dacă se 

reteră în mod formal la un articolal 
unei legi străine. (Dalloz, Rep, Dispo- 
sitions entre vils, No. 3425). i 
.29, Pentru valabilitatea unor dispo» 

zițiuni testamentare, trebueşte ca testato- 
rul să dispuc. de bunurile sale. pentru 
timpul când va fi încetat din viaţă. şi 
din termenii întrebuințaţi de cl în tes- 
“tament să rezulte “în mod manifest 
această .intenţiune. (Demolombe, XXI, No. 
50, 136; Aubry et Rau, ed. d-a, VII, $ 
665, p. 97; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea ÎI, p. 147; C. Ilamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1227. 
30. Pentru valabilitatea unor dispo- 

zijiuni testamentare, nu' este necesar ca 
testatorul să declare că actul care le 
cuprinde este testamentul său, (Demo- 
lombe, XXI, No." 50; Laurent, XILI, No. 
459; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV. 
partea Il, p. 147, 145). 

3[. Pentru valabilitatea unui testa- 
ment nu trebueşte ca el să cuprindă ter- 
meni sacramentali cum ar fi expresiile: 
„dau“, sau . „institui. legatar“. (Coin-De- 
lise, Commentaire, Art. 967, No. 6; De- 
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molombe, AXI, No. 50; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 1834; C. 
Hamangiu, .Î. Posetti-Bălănescu şi Al. 

„Băicoianu, III, No. 1309). | 

- 939, Un act scris în care o persoană 

arată că dă tot ce posedă în plină pro- 

prietate, poate constitui un testament 

iar nu o donaţiune, dacă din țermenii în- 

trebuinţaţi rezultă că dispozițiunea este 

- făcută. pentru timpul când dispunătorul 

nu va mai fi în viaţă şi dacă actul este 

seris în întregime, datat şi semnat -de. 
dispunător. (Duranton, IX, No. 45; Demo- 

lombe, XXI, 
de Santerre, LV, No. 115 bis, VII: Aubry 
et: Bau, VII, $ 665, p. 97; Troplong, 

Donations et testament, III, No. 1478; 

Laurent, XIII, No. 176, 450; Alexandresco, 

ed. 2-a, IV, partea II, p. 117; C. Hamangiu, 

1.. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, LII, 

_No. 1509; Contra:. Merlin, Repertoire, Tes- 
tament, Section 2, S$ 4, Art. 3; 
Vazeille,: Successions, Art. 970, No, 3). 

238, Pentru existența legatului, tre- 

bueşte ca testatorul să fi făcut un act: 

scris în una din formele prevăzute de 

lege pentru testament. (Alexandresco, ed. 

2-a, 1V, partea II, p. 152). 

34, Legatul verbal este nul şi nuli- . 

tatea lui nu poate fi acoperită nici prin 

mărturisirea vreunei . părţi. 

- dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 152). 

35, Pentru valabilitatea unei dispo- 
zițiuni  testamentare. trebueşte ca voința 
testatorului de a face testamentul său să 
rezulte în mod cert; o eroare sau o incer- 
titudine în privința voinţei sale, aduce, 
în principiu, nulitatea legatului. (Dalloz, 
Râp., Dispositions entre viis, No. 5429). 

36, In ceeace priveşte eroarea asupra 
cauzei 'legatului, trebueşte de făcut; o 

__ deosebire între cauza impulsivă sau. sim- 
plul motiv şi cauza formală sau deter- 

minantă a legatului, deoarece numai eroa- 

rca asupra cauzei finale sau determinante 

anulează legatul. (Troplong, Donations ei 
testamens, |, No. 3S2; Poujol, Donations 
et testamenits, Art. 1040, No. 15; Dalioz, 
R€p.„. Dispositions entre viis, No. 5450; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. . 850; 
Huc, VI, No. 41). : : a 

37. Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran după. împrejurări, dacă eroarea 
cade ăsupra motivului sau asupra cauzei 
finale determinante a_dispoziţiunei tes- 
tamentare. . (Merlin, *Repertoire,' Legs, 
section 2, $ 2, No. 14; Toullier, V, .No. 
654, 705, 718; ' Duranton, IX, No. 355 urm.; 
Dalloz, Re€p., Dispositions entre viis, No. 
ae: Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
2V). 

38, In caz de îndoială dacă eroarea 
„ priveşte “cauza impulsivă sau finală de- 

terminantă, se va menţine dispoziţiunea 
testamentară, decizându-se că -eroarea 
priveşte numai. cauza impulsivă sau mo- . 
tivul. (Merlin, Râpertoire, Legs, section 

- 2, $ 2, No. 14; Troplong, Donations et 

_testaments, |, No. 585; Dailoz, R6p., Dis- 
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No. 126; Demante et Colmet 

Comp.:. 

(Alexan- 

- expirarea termenului. 

„2-a, IV, partea II, p. 501). 
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ositions entre xvifs, No. 5450; Huc, VI, 
No. 41). ! : 

39, Legatul este pur și simplu când 
el trebueşte să-şi producă efectul de în- 
dată ce încetează din viaţă testatorul fără 
ca executarea sa să fie subordonată în- 
deplinirei vreunui eveniment viitor sau 

- să fie suspendată până la un anumit ter- 
men. (Poujol, Donations' et testaments, 
Art. 1040, No. 1; Demante et Colmet de 
Santerre, IV, No. 158; Dalloz, R€p., Dis- 
ositions- entre vifs, No. 3510; Laurent, 

XIII, No. 53; Josserand, MI, No. 1528; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 29%, 
297; C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi 

“AL Băicoianu, LII, -No. 1323, 1358). 
40. Legatul este cu termen când el 

nu poate fi predat decât la un anumit 
termen fixat de testator, până .la care 
însă Jegatarul are un drept câştigat şi 
transmisibil succesorilor săi. (Coin-De- 
lisle, Commentaire, Art. 1040, No. 1; Du- 
ranton, IX, No. 279; Demolombe, XXT,. 
No. 309; Poujol, 'Donations et testamenis. 
Art. 1040, No. 7; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, S 715; p. 470; Dalloz, R6p., Disposi- 
tions entre! viîs, No. 5511; Laurent, XIII, 
No. 552; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p; 298, 299, 500; 'C. Hamangiu, I. 
Rosetti-Bălănescu. şi Al. Băicoianu, ' III, 
No. 1523, 1539). . 

44. Termenul la un legat poate fi pus 
“sau în interesul moştenitorului .sau în 

interesul legatarului. Când termenul este 
pus în interesul legatarului, acesta poate 

renunţă la beneficiul lui cerând execu- 
tarea imediată a legatului. (Demolombe, 
IX, No. 279; Pouijol, Donations et testa- 

ments, Art. 1040, No. 2; 'Dalloz, Rep., Dis- 

ositions entre vifs, No. 3515; Josserand, - 
II, No. 1528)... | : : 

„42, Intenţiunea - testatorului dacă ter- 

menul este fixat în interesul moştenito- 

rului sau al legatarului, se va apreciă 

după împrejurări. (Dalloz, -Râp., Dispo- 

sitions entre vifs, No. 3513; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 500). 
43. Când termenul a fost fixat în in- 

teresul moștenitorului, acesta poate re- 
nunţă la beneficiul lui şi să silească pe 
legatar să primească legatul . înainte. de 

Troplone. Dona- 
tions et! testaments, Î, No. 400; Michaux, 
Testaments, No. 1537: Alexandresco, ed. 

44, Termenul unui legat fixat. la a- 
jungerea la majorat a legatarului,: după 
o părere, este fixat în interesul. legata- 
rului şi prin, urmare plata legatului îna- 
inte de această dată nu este valabilă. 
"(Delvincourt, II, No. 490, 404; Larombitre, 
Obligations, IMI, Art.. 1187, No. 2). 
45, După altă părere, pentru a se a- 

doptă soluțiunea indicată în nota prece- 
dentă, trebueşte ca să existe indicii de 
fapt, din care să rezulte că intențiunea 
testatorului a fost ca legatul să se plă- 

tească legatarului în persoană, ajuns la. 

majoritate, iar nu tutorului în timpul mi- 

norităţii 'legatarului. . (Toullier, VI, No.



rr
 

Art. 887 

678; Duranton, XI, No. 108; Dalloz, Ip. 
Obligations, No.. 1270). 
46. Un legat poate fi consutuit cu un 

termen cert sau cu un termen incert. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. S56; lluc, VI, No. 319; Josserand, 
IU, No. 1529;*Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
»artea II, p. 296, 300, 301; C. Hamangiu, 
| Nosetti-Bălănescu şi Al. Băicoionu, Il], 
No. 1523, 1524, 1339). 

47. Termenul unui legat este cert, 
când el poate fi mai dinainte determinat 
când se va împlini. (Demolomoe, XXI, 
Ao. 509; Aubry et Rau, cd 4-a, VII, $ 715, 
p. 470; Josserand, IL, No. 1529; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, LV, partea II, p. 300; C. 
Hamangiu; |. Nosetti-Bălănescu. şi Al 
Băicoianu, III, No. 1539). 
48, Termenul unui legut este incert. 
când deşi se ştie că se va împlini, însă 
nu se poate fixă de mai înainte când se 
va împlini. (Demolombe, XXI. No. 309: 
“Aubry et Rau, cd. s-a, VII, S 715, p. 470; 
Josserand, III, No. 1529; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 501; C. Haman- 
viu, |. Rosciti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
II, No. 1339). 
49, Legatele cu termen incert vor fi 

supuse la toate: regulele legatelor sub 
condițiune suspensivă. (C. lamangiu, ]. 
Rosctiti-Bălănescu şi Al. "Băicoianu, III, 
No. 1339, 1541). 

50. Intr'un legat poate fi fixat un ter- 
men extinctiv, care să facă să înceteze 
beneficiul legatului. (Dalloz, Rep., Dis- 
positions centre viîs, No. 3514; Josscrand, 
II, No. 1528). , | . . 
5 |, Legatul este condiţional c..... cfec- 

-tul său este subordonat unui eveniment 
viitor şi incert. (Poujol, Donations ct tes- 
tamenis, Art. 1040, No. 6, 7; iDalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 3515: Laurent, 
XIII, No. 534; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, 
artea II, p. 298, 299, 507; C. Hamangiu, 

. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1541). - : 
52, Chiar în cazul când condiţiunea 

ar fi de natură să se poată rcaliză în 
timpul vieţii testatorului, legatul este va- 
labil, dacă bine înţeles condiţiunea este 
licită. (Dalloz, Rep., Suppl., Disvositions 
entre vifs, No. S68; Iluc, VI, No. 519). 

53, Condiţiunea pusă unui legat poate 
constă din îndeplinirea sau neîndeplinirca - 

oate Îi pozitivă sau ne- unui fapt, adică | 
âp., Dispositions entre gativă. . (Dalloz, 

viis, No. 3515). 
54, Condiţiunea pusă unui legat 

poate fi -suspensivă sau rezolutorie, (Du- 
ranton, IX, No, 281; Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions critre vifs, No. 3515; Alexandresco; 
ed. 2-a, 1Y, partea II, p. 299, 305; C. Ha- 
mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi .Al. Băi- 
coianu. III, No. 1530, 1541; Contra: Lau- 
rent, XIII, No. 535). ” , 

5, În cazul unei condițiuni suspen- 
sive, dreptul legatarului există din mo- 
mentul când sa realizat evenimentul sau 
din momentul. când este neîndoios că nu 
se va realiză evenimentul. Dreptul lega- 
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tarului în acest caz se consideră că a 
existat din ziua deschiderei succesiunet, 
așă încât orice drept real cnstituit de 
moştenitor asupra bunului legat pană la 
realizarea condiţiunei este lovit de nu- 
litate. (Demolombe,: XII, No. 315, 324; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, Nu. 
5515, 5310; Colin et Capitant, III, p. 879: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
998, 299, 306; C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1341). 
56. Până la îndeplinirea condiţiunei 

suspensive, moştenitorii nu sunt obligaţi 
a da cauţiune legatarului, afară de cazul 
când au fost obligaţi la uceasta de către 
testator. (Durantou, LA, No. 307; Vazeille, 
Successions, Art. 1041, No. 3; Aubryv ct 
Rau, ed, 4-a, VII, $ Ziz, p. 4e4: Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vils, No. 3529; 
Laurent, AIII, No. 539; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 310: Contra: Delvin- 
court, A p. 41: Grenier, Donations ct 
testaments, LI, No. 779; DDemolombe, XXI, 
No. 316; Troplong, Donations et testa- 
menis, Î, No. 257). 

57, Până la îndeplinirea condiţiunei 
suspensive, legatarul poate face acte de 
conservarea drepiului său. (Duranton, IX. 
No. 306; Demolombe, XXI, No. 515; Aubry 
et Rau, cd. 4-a, VII, S 717, p. 474; Dalloz, 
Râp., 'Dispositions entre vifs, No. 352$; 
Laurent, XIII, No. 55s: C. llamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1541). 

58, Prin aplicarea acestui principiu, 
până la îndeplinirea condiţiunei suspen- 
sive, legatarii pot luă inscripția prevă- 
zută de art. 1017 şi 2111 c. civ. Îr. (902 şi 
1745 e. civ. rom). (Duranton, IX, No. 
506; Demolombe, XXI, No. 515; Aubrv et 
Rau, cd. s-a, VII, $ Ziz, p. 474; Dalloz, 

-Rep.„, Dispositions entre vifs, No., 3528; 
Laurent, XIII, No. 538). 

59, 'i)cusemenea legatarii pot cere se- 
paraţia de patrimonii. (Demolombe, XXI, 
No. 315: Aulry et Rau, ed. t-a, VII, S 717. 
p. 374; Laurent, XIII, No. 53S: C. Haman- 
«iu, |. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, 
HIT, No. 1541). 
60. Densemenea pot acţionă pe terții 

cari deţin imobilele legate, pentru a în- 
trerupe cursul prescripţiei. (Duranton, 
IN, No. 306: Demolombe, NI, No. 315; 
Troplong, Donations ct testaments, ], 
No. 403, 404; Aubry et Rau, ed. s-a, VII, 
$ zi7, p. 474; C.-llamangiu, 1. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1541). 

61|. In cazul condiţiunei rezolutorii. 
legatarul dobândeşte asupra bunului le- 
gat un drept rezolubil, din momentul 
deschiderei succesiunei. (Dalloz, Râp. 
Dispositions entre vifs, No. 3515: Laurent, 
XIII, No. 533; Alexandresco, ed. 2-a, 1), 
partea II, p. 299, 306: C. Hamangiu, |. 
Rosctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, 
No. 1523, 1540). . d 
„62, Dacă evenimentul prevăzut se 
îndeplineşte. sau nu se îndeplineşte, drep- 
iul legatarului se stinge și orice drepi 

ituit asupra bunului legat de real consti 
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către legatar până la îndeplinirea condi- 
țiunei rezolutorii este lovit de nulitate. 
(Duranton, IX, No. 281, 282; 'Dalloz, Râp., 
Dispositions entre viis, No. 3515; C. Ha- 
mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, Il, No. 1340). . E 
"68, In cazul unui legat sub condiţiune 

rezolutorie, legatarul nu . este obligat să 
dea : cauţiune decât dacă a fost obligat 
la aceasta, de testator. (Dalloz,-Rep., Dis- 
positions entre. vifs, No. 3518), | 

- 64, Un legat poate fi supus unei con- 
dițiuni cazuală, potestativă sau mixtă. 
(Dalloz, Râp., Dispositions entre .viis,. No.: 
3523; Comp.: Hamangiu, ÎI. Rosetti- 
Bălănescu și Al. Băicoianu, III, No. 1342). - 

5, Condiţiunea 'cazuală “este accea. 
care depinde numai de întâmplare sau 
cel puţin de un. fapt străin: de voinţa 
"moştenitorului care trebueşte să plătească 
legatul şi de a legatarului. (Dalloz, R6p... 
Dispositions entre viis, No. 3525). , 

66. Condiţiunea potestativă este a- 
ceca a cărei îndeplinire depinde, fie de 
voința. moștenitorului, debitorul legatului, 
fie. de voința, legatarului. (Dalloz, Rep... 
Dispositions entre vils, No, 5525; Alexan- 
“dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 311 urm: 
Comp.: C. Hamangiu, 1. Hosetti-Bălă- 
nescu și Al. Băicoianu, III, No. 1342). .. 
67. Legatul făcut sub condițiunea pur 
otestativă din partea debitorului legatu-,, 
ui, este nul. (Poujol, 'Donations et tes- 
taments, Art. 1040, No. 9; Dalloz, Rp, 
Dispositions entre vils, No. 3525).  .... 

68. Lesgatul făcut sub condiţiune po- 
testativă din 
bil. (Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 
No. 3525; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1542). 
69. Condiţiunea mixtă. este aceea a 

cărei îndeplinire depinde atât -de întâm- 
lare, cât şi de voinţă, fie a debitorului 
egatului, fie a legatarului. (Dalloz, Râp., 

Dispositions entre vifs, No. 5523).. a 
20, Substituţiunea vulgară este per- 

misă în testamente. Este şubstituţiune 
vulgară, când testatorul lasă unei per- 
soane un lucru şi apoi îl lasă unei alte 
persone în cazul când cea dintâi nu l-ar 
primi din o cauză oarecare. (Dalloz, Rep. 
ispositions entre vils, No., 5530). . .. 
"44. Testatorul poate supune dispozi-, 

ţia sa unei sarcine, bine înţeles  licită.. 
(Alexandresco,- ed. 2-a, IV, partea I,-p.. 
297, 315 urm.: C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No, 1544). 

72, Clauza modală pusă la un 'legat: 
„este aceea prin care testatorul 
modul de întrebuințare, destinaţia lucru- . 
lui legat. Clauza modală se deosebeşte : 
de -condițiune,. deşi are o oarecare asc- 
mănare cu ea. (Aubry et Rau, ed. d-a,. 
VII, $ Zoz, p. 376; Dalloz, Râp., Suppl, 
Dispositions entre. vifs, No. 858; Alexan- -. 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II; p. 316, 318: 
C.. Hamangiu, .I. .Rosetti-Bălănescu şi Al. - 
Băicoianu, III, No. 1344). 
- 18, Testatorul trebueşte să desemneze 
în.mod lămurit pe beneficiarul legatului. 
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artea legatarului, este vala- -. 

indică - 1 „Iegate la 
- soane” incerte. (Masse et 'Verg6 sur 

Art. 887 

In cazul :când desemnarea nu este des- 
tul de clară pentru.a se recunoaşte în-. 
tun chip sigur beneficiarul, legatul este 
nul. (Duranton, IX, No. 371; Demante et. 
Colmet de Santerre, IV, No. 26 bis; Aubry 
et Rau, ed. 1-a, VII, 5655, 656, text şi 
nota 4, p: ZI; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vils, No. 3433; Suppl.; Dispositions - 
entre .vifs, No. 'S5i; Laurent, XIII, No. 
400; Huc, VI, No. 3t6;-Baudry et Colin, 

. Donations et testaments, II, No. 2258; Jos- 
serand, III, No. 15:13; Alexandresco, ed. 

"2-a, IV, partea II, p. 155, 156; C. Haman-: 
giu, ÎL. Rosetti-Bălănescu. şi Al. Băicoianu, 
ÎL, 1514). 
Zu Când testatorul a desemnat pe le- 

gatar prin calificări cari aparțin la mai 
multe persoane, fiecare dintre aceste 
persoane va puteă să dovedească că. ea 
este accea pe care a desemnat-o testa- 
torul, însă ele nu sar putea înţelege ca. 
să împartă legatul între ele, excluzând 
pe moştenitorul legitim. (Merlin, 'Reper- 
toire, Institution d'h6ritier, section 4, No.: 
4; Dalloz, Râp., Dispositions entre” vifs,. 
No. 5437; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a,: 
IV, partea II, p. 155, 156). a 
15, Nu cste necesar ca testatorul să 

desemneze pe legatar prin numele şi. pro- - 
numele! său, ci esfe deajuns dacă poate 

-fi identificat cu siguranţă. (Troplong, Do- 
nations et testaments, III, No. 1456; Dal- 
loz, R€p., Dispositions entre vifs, No. 3454; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. '831; 
Laurent, XIII, 125, 486; Huc, VI,.No. 316; 
Alexandreseo, ed. 2-a,:1V, partea II, p. 
153, text şi nota 2; C. Hamangiu, LI. Ro- 
setti-Bălănescu şi 'Al. Băicoianu, III,: No. 
1315; Comp.: Demolombe, XXI, No.: 38; 
Josserand, III, No. 1548). e 
16, Legatarul poate fi desemnat prin 

denumirea de: „femee de serviciu“, „bu- 
cătăreasă“, „servitor“, etc. (Michaux, Tes- 
taments, No. 1582; Huc, VI, No. 316; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, Il, 
No. 1842 bis; Alexandresco, ed. 2-a, IV,: 
partea II, p.. 153, nota 2). , 
17, Deasemenea .legatarul . poate .fi- 

desemnat în mod valabil prin funcțiunea 
sa şi domiciliul său. (Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, S 657, p. 75; Huc, VI, No. 316: 
Baudry et Colin, Donations et testaments, | 
II, No. 184% bis; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 154.. . a 
"78, Dispoziţiunile prin care testato-. * 
rul ordonă moștenitorilor săi de'a între- 
buință' anumite. sume de bani pentru bi-. 
nefaceri, rugăciuni şi sujbe religioase, 
constituesc sarcine iar nu legate la per: | 

a- 

chariae, III, $ 418, nota 9, p. 35; Troplong, 
Donations et testaments, ÎI, No..548; Au- . 
bry et Rau, ed: 4-a, VII, $ 656; p. 2::: 
Dalloz, Râp., .Suppl., Dispositions. entre - 
vifs, No. 844; Laurent, XI, No. 520; Con-.. 
tra: Huc, VI, No. 126). : - -. .... 
79. Eroarea. comisă de testator în de-. 

semnarea numelui . legatarului. nu. aduce 
amilarea 'legatului, dacă legatarul poate : 
fi identificat cu certitudine. :(wuranton, 
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IN, No. 544: Dalloz, Rep. ' Dispositions 
entre _vifs, No. 3465; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II,.p. 155). 

0, Eroarca comisă de testator asu- 
pra calităților legatarului, nu aduce nu- 
litatea legatului. (Aubry ct Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 657, p. 73, 74; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 155). , 

8|. Dacă insă calitatea legatarului a 
fost cauza determinantă a dispoziţiunei, 
eroarea comisă de testator asupra cali- 
tății legatarului, constitue o cauză de nu- 
litate a legatului. (Dalloz, Rep., Disposi- 
tions entre viis, No. 3464). 
89, Testatorul, pentru desemnarea le- 

satarului, nu se poate referi la un act 
anterior scris de el, dacă acest act nu 
este făcut cu toate formele cerute 
de lege pentru un testament. (Merlin, 
Repertoire, Testament, section, 2, $ 1, Art. 
3, No. 1; Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
967, No. 9; Duranton, LX, No. 12; IHuc, 
VI. No. 260). 
83; Lcgatele secrete sunt nule. Se nu- 

mese legate secrete acele dispoziţiuni 
prin care testatorul dă unei persoane de 
încredere anumite valori pentru a le în- 
trebuinţă, după moariea sa, după indi- 
caţiile ce le-a făcut în mod verbal. (Mer- 
lin, Râpertoire, Leâgataire, $ 2, No. îs: 
Toullier, V, No. 531, 606; Duranton, LX, 
No. 408; Demolombe, XVIII, No. 609; Va- 
zeille, Successions, Art. 967, No. S:; Tro- 
plong,  Donations ct iestaments, II, No. 
549 urm.; Aubry ct Rau, cd. t-a, VII, 
$ 656, p. 71; Dalloz, Rep, Dispositions 
entre vifs, No. 5471: Suppl., Dispositions 
entre, vifs, No. 858; Iluc, VI, No. 125; Jos- 
serand, III, No. 1547; Contra: Delvincourt, 
Il, p. 352). * 

84, In cazul anulării unui legat sc- 
cret, legatarul aparent este obligat să 
restitue moștenitorilor tot ce a primit 
dela testator, chiar în timpul vieţii aces- 
tuia, în scopul de a aduce la îndeplinire 
intenţiunile sale scerete. (Merlin, Reper- 
toire, Legataire, $ 2, No. 18 bis; Toullier,. 
V, No. 351; Duranton, IX, No. 108; Va- 
zeille, Successions, Art. 967, No. 8; Mar- 
cad6, Art. 1051, No. 5). 
85. Legatele făcute cu facultatea de a 

alege, adică de a lăsă la voinţa unui terț 
alegerea legatarilor, între mai multe per- 
soane desemnate . fie special, fie colectiv, 
sunt nule. (Merlin, Repertoire, Lâgatairc, 

2, No. 1Sbis; Coin-Delisle, Commentaire, 
Art. 895, No. 7; Toullier, V, No. 350; De- 
molombe, XVIII, No. 619; Aubry ct Rau, 
ed. 1-a. VII, $ 655, 656, text şi nota 2, 
p. 70, 21; Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vis, No. 5482; Supl: Dispositions entre 
vifs, No. S10; Laurent, XI, No. 326; Bau- 
dry'et Colin, Donations et testaments, ], . 
No. 368; Planiol, III, No. 2745; Colin et 
Capitant, III, p. S75 urm.; Josserand, III, 
No. 1546; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, par- 
tea II, p. 160; C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu și A]. Băicoianu, III, No. 1316: 
Comp. Contra: Mass et Vergâ.sur Za- 
chariae, Il], S 41$, nota S, p. 55; Troplonsg, 
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Donations cet testaments, |, Ao. 154; II, 
No. 545), 
86. [sic valabil legatul făcut unci per- 

soane morale, determinată şi capabilă de 
a primi, un legat consistând din o sumă de 
bani destinată unci categorii de persoane şi 
prin care se conferă unui terţ sarcina de 
a alege beneficiarii liberalităţii. -Astel, 
ar fi legatul făcut unui ospiciu pentru 
a se întreţine paturi în interesul persoa- 
nelor ce vor [i desemnate de episcopul 
din circumscripţia respectivă. (Demolom- 
be, XVIII, No. 619, 020; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 655, 656, nota 5, p. 71; Dalioz, 
h6p., Suppl., IDispositions entre vifs, No. 
S4%; Colin et Capitan, III, p. Szz: A= 
lexandresco, cd. 2-a, LV, parica II, p. 
160; nota 2; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu și Al. Băicoianu, III, No. 1516). 
87, Pentru valabilitatea unui legat 

trebueşte să se cunoască ceeace testatu- 
rul a lăsat după încetarea sa din viaţă. 
Prin urmare legatul este nul dacă nu se 
arată obicctul legat. (Baudry et Colin, 
Donatious ct testaments, LI, No. 1541; A- 
Jexandresco, ed. 2-a, LV, partea IL, p. 161) 
88. Dacă este incertitudine asupra o- 

bicctului legat, tribunalele vor aprecia 
în, mod suveran după împrejurările cuu- 
zei. (Demolombe, ANI, No. 39; Laurent, 
NILE, No. 126; Baudry ct Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 1844, 1844 Disș.A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea Ii. p. 161). 
89, l:roarea asupra lucrului legat, nu 

aduce anularea dispoziţiunei, dacă se 
poate determină cu siguranţă lucrul le- 
gat. (Aubry ct Rau, VII. S 657, p. 74; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
162, 165). 
90. Dacă testatorul a legat un. obiect, 

de care are mai multe din acecaş specie, 
moştenitorul va da lcgatarului oricare 
din acele obiecte, însă de calitate 'mijla- 
cic. (Aubry et Rau, VII, S 657, p. 75; A- 
lexandresco, cd. 2-a, 1V, partea A p. 165). 
91, Nu este cazul a sc interpretă un 

testament, când dispoziţiunile cuprinse în 
cl sunt clare iar nu cu dublu înţeles, 
când expresiunile sunt precise şi nu pre- 
zintă nici o incertitudine şi când nu 
există cotradicțiune între dispoziţiunile 
cuprinse în “testament.  (Coin-Delisle, 
ommentaire, Art. 1002, No. 3; Demo- 

lombe, XĂI, No. 740; Aubry et Rau, ed. 
+-a, VII, $ 712, p. 459; Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vifs, No. 3484; Suppl., Dis- 
pazitions entre viis, No. 836; Laurent, 
AIV, No. 152 urm.; Josserand. III, No. 
1555; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, 
p. 167, 170; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bă- 
lănescu şi 'Al. Băicoianu, III, No. 150$). 

92. Când într'un testament există dis- 
poziţiuni absolut neinţelese, ele trebuesc 
considerate ca nescrise, nefiind locul la 
interpretarea lor. (Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 1002, No. 3; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre xils, No. 3484; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1YV, partea II, p. 167). 

93, Tribunalele au dreptul să inter- 
prete dispoziţiunile cu două înţelesuri cu
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prinse întrun testament, insă prin a- 
ceastă interpretare nu pot să schimbe 
şi să refacă un testament, de exemplu: 
suprimănd o dispoziţiune clară şi înlo- 
cuind-o printr'o altă dispozițiune care 
nu a fost scrisă şi care produce efecte 
contrare celei suprimate. (Demolombe, 
NAIL, No. 740; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, 
S$ 712, text şi nota 2, p. 459; Josserand, 
IMI, No. 1555; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
vurtea II, p. 107, 1608, 170; Comp.: Dalloz, 
htp Dispositions entre vifs, No. 3458). 
94, Lribunalele, în interpretarea tes- 

tamentelor, nu se vor opri la înţelesul 
literal al termenilor întrebuinţaţi de tes- 
tator pentru a califică liberalitatea sa, 
ci vor căută să cerceteze care a fost 
voința testatorului şi interpretarea se 
va face întrun spirit mai larg de- 
cât în materie de convenţiuni. (Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vis, No. 3455, 
346: Comp.: Josserand, Il. No. 1552 is), 
95, Lribunalele, în interpretarea tes- 

tamentelor, vor puteă adăugă unele cu- 
vinte în testament, care au fost omise de 
testator şi a căror lipsă nu strică înţe- 
lesul dispoziţiunilor făcute. (Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 1002, No. 9: Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vils, No. 3490; 
Laurent, AIV, No. 103; Alexandresco, ed. 
2-a, LV, partea II, p. 170). 
96, La interpretarea  testamentelor 
sunt aplicabile regulele prevăzute de co- 
dul civil în materie de interpretarea con- 
vențiunilor şi în special dispoziţiunile art. 
1156 ce. civ. În. (077 c. civ. rom.). Prin 
urmare, când o dispoziţiune din testa- 
ment este obscură, interpretarea. ci „se 
va face după intenţiunea testatorului iar 
nu după sensul literal al termenilor cu- 
prinşi în accă dispoziţiune. (Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 1002, No. 7; Duranton, 
IX, Ac. 564; Demolombe, XXI, No. 740: 
Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, S712, p. 460; 
Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions entre 
viis, No. 850; Laurent, XLV, No. 152; Bau- 
dry et Colin, 'Donations et testaments, II, 
No. 2339; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 165, 166, 165; C. Hamangiu, |. 
Rosctti- Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, 
No. 1307; Comp.: Josserand, III, No. 1552), 
97. Deusemeuca, la interpretarea tes- 

tamentelor sunt aplicabile dispoziţiunile 
art. 1157 c. civ. Îr. (978 c. civ. rom.). 
Prin urmare, când o clauză testamentară 
este primitoare de două inţelesuri, ca se 
interpretă în sensul ce poate avcă "un 
efect, iar nu în acela ce n'ar putcă pro- 
duce nici unul. (Coin-Delisle, Commen- 
taire, Art. 1002, No. 10; Demolombe, XXI, 
No, 742: Massc ct Verg& sur Zachariae, 
III, $ 490, p. 255; Aubry ct Rau, cd. 4-a, 
VII, $ 712, p. 461: Josserand, III, No. 15»; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
izt; C. Hamangiu, Î. Rosetii-Bălănescu 
și Al. Băicoianu, III, No. 1307: Comp.: 
Laurent, XIV, No. 163). | 
98. Deasemenea când termenii sunt 

primitori de două înţelesuri, ci se inter- pretă: în 'sensul care convine mai bine 
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naturii actului, după regulele prevăzute 
de art. 1158 ce. civ. fr. (079 e, civ. rom). 
Asifel . dacă testatorul însărcinează pe 
lezatarul său universal să plătească o 
sumă de bani unui terţiu, accastă însăr- 
cinare trebuceşte considerată mai degrabă 
ca un legat particulur decât cu o recu- 
noaştere de datorie. (Coin-Delisle, Corm- 
mentaire, Art. 1002, No. 11; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre viis, No. 3500; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 173, 174). 
99, Deasemenea în caz de îndoială 

dacă o dispoziţiune cuprinde o substitu- 
jiune fidei comisară sau legate alterna- 
live, interpretarea se va face în sensul 
că ca cuprinde legate alternative, (De- 
molombe, XVIII, No. „157; 'Troplong, -Do- 
nations ct testaments, [, No. 117; Masse 
et Verge sur Zacharie, III. $ 405, text şi 

- nota 6, p. 185; Aubry ct Rau, VII, $ 6947 
nota 45, p. 517; Alexandresco, ed. 2-6, 
IV, partea II, p. 174), 

100. Dispoziţiunile art. 1159 e. civ. fr. 
(050 c. civ. rom.), potrivit cărora dispo- 
zițiunile îndoioase se interpreta după 
obiceiul locului uude s'a încheiat con- 
tractul, îşi găsesc aplicaţiunca şi în ma- 
terie de interpretarea testamentelor, însă 
in această materie, trebueşte mai ales 
de luat în consideraţie obiceiurile cunos- 
cute de testator, deoarece trebueşte să se 
cerceteze care a [lost intenţiunca testa-- 
torului când a făcut liberalitatea. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1002. No. 12; 
Duranton, IX, No. 363; Demolombe, NA; 
No. 741; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 712, 
p. 4600: Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vis, No. 5502; Laurent, XIV, Ao. 153; 
Josserand. III, No. 1533; Alexandresco. 
ed, 2-a, 1V, parica II, p. 169). 

101. Pentru interpretarea legatelor. 
obiceiurile locului, la care se referă dis- 
pozițiunile art, 1159 c. civ. Îr. (980 e. civ. 
rom.) vor fi Inmate astăzi foarte rar în 
considerație, (Demolombe, XXI, No. 741; 
Laurent, XLY, No. 153; Alexandresco, ed, 
2-a, IV, partea II, p. 169, nota 3). 

102. Inicrpretarea se face contra mo- 
ştenitorului debitor și în favourea legata- 
rului, când trebucşte să se ştie dacă o 
dispozițiune testamentară va aveă sau. 
nu efectul său; dacă însă trebueşie să se 
aprecieze întinderea dispoziţiunci, suma 
sau cantitatea legată, interpretarea se va 
face în favoarea moștenitorului și contra 
legatarului. (Merlin, Questions de droit, 
Legs, $ 1: Coin-Delisle, Commentaire, 
Art. 1002, No. 14: Duranton, IX, No. 367, 
36$, 369; Demolombe, XXI, No. 368. 3609, 
742: Mass6 et Verge sur Zachariac, III. $ 
490; p. 255, 256; Aubry ct Rau,ed. t-a, VII, 
$ 712, p. 461; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre _viis, No. 5503; Laurent, XIV, No. 
165; Josserand, III, No. 1553: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II. p. 171, 173; 
Comp.:. C. Ilamangiu, JI. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III. No. 1307). 
„1103. De câte ori va există îndoială 
in privința formelor legale ale testamen- 
tului, ca se va interpretă . în favoarea * 
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moștenitorului şi contra legatarului. (De- 
molombe, XXI, No. 490 bis; Troplone, 
Donations et testuments, III, No. 17; 
Laurent, XIII, No. 457; Alexandresco, ed. 
2-a, 1V, partea II, p. 136, nota-1, 175). 

104. Tribunalele vor căută proba în- 
tențiuncei testatorului în însuşi actul cali- 
ficat de testament, iar nu în alte acte 

“străine de testament. (Coin-Delisle, Com-" 
mentaire, Art. 1002, No. 4; Vazeille, Suc- 
cessions, Art. 969, No. 2; Dalloz, Râp., 
Dispositious entre vils, No. 2490; Lau- 
rent, XIII, No. 106, 112, 12S; Iluc, VI, No. 
260; Baudry_ct Colin, Donations et tes- 
taments, II, No. 1845 Bis; Comp.: Alexan- . 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 174, 175). 

105, Pentru interpretarea testamente- 
lor, tribunalele nu vor puteă admite do- 
vada cu marturi, chiar dacă ar există un 
îuceput de dovadă scrisă, deoarece a- 
ceastă probă nici nu poate cercă dispo- 
zițiuni, nici nu poate să modifice sau să 
explice dispoziţiunile care există. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1002, No. 15; 
Dalloz. Reâp., Dispositions entre viis, No. 
3495; Contra: Duranton, IX, No. 373: Au- 
bry_et Rau, VII, $ 712, p. 460; Laurent, 
XI, No. 129; XIV, No. 161; Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea II, p. 175). 

106. Iribunalele vor puteă 'luă în 
considerare faptele și documentele ex- 
terioare cari pot explică sensul dispozi- 
țjiunilor testamentare, în cazul câna tex- 
tul tostumentului este insuficient pentru 
a se puteă determină care a fost ade- 
văratu gândire a testatorului. u-aurent, 
XIII, No. 125, 129; Josserand, III, No. 1552 
bis, 1555; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 174, 175; C. Hamangiu, |. Ro- 
setii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1306). : . 

"107. Aceste împrejurări . exterioare 
vor putecă însă să fie invocate pentru a 
cercetă voinţa testatorului, numai în mod 
subsidiar și accesoriu şi numai dacă u- 
ccastă î voință rezultă mai sînta. şi în 
mod principal din termenii testamentului. 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1002, 
No. 15; “Toullier, VI, No. 516; Duranton, 
IX, No. 361; Demolombe, XXI, No. 759 
urm.; Aubry.et Rau, ed. 4-a, VII, $ 712, 
text şi nota 6, p. 461; Laurent, XIII, No. 
125, 129; XIV, No. 157, 161; Huc, VI, No. 
266; Baudrv et Colin, Donations et tes- 
taments, I[,'.No. 181%; Planiol. III, No. 
2748; Josserand, III, No. 1553; Alexan- 
dresco, -ed. 2-a, IV, partea II, p. 174: 
C. Hamangiu, I. Roseiti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, IlI, No. 1506). : 

108. In cceace priveşte nesiguranța 
asupra persoanei care este beneficiara 
testamentului, 'intențiunca testatorului în 
această privinţă va puteă fi interpretată 
chiar prin ajutorul faptelor şi împreju- 
părilor exterioare testamentului. (Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vils, No. - 5439; 
Suppl., Dispositions entre vils, 1xo. 9%; 
Laurent, XIII, No. 3S7, 459; Huc. VI, Noi. 
516; C. Hamangiu, L. Rosetti-Bălănescu-și 
Al. Băicoianu, II, No. 1506). 
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109. Tribunalele nu pot să se bazeze 
pe documente străine testamentului sau 
pe împrejurările cauzei, pentru a creă 
dispoziţiuni cari nu există în testament 
sau pentru a modifică dispoziţiunile com- 
plect clare şi precise ale testamentului. 
(Demolombe, XĂI, No. 740; Aubry et Rau, 
cd. s-a, VII, $ 712, p. 459: Dautoz, Rep, 
Suppl., Dispositions entre vils, 1vo. 853: 
Laurent, XIII, No. 458: Iluc, VI, No. 266: 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 1848; Josserand, III, No. 1553: C 
Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi .-.. Băi- 
coianu, II, No. 1306, 1308). : 

110. Când incertitudinea este privi- 
toare numai la unele detalii secundare 
ale dispozițiunei testamentare, dovaaa 
poate îi făcută prin orice mijloc de na- 
tură a înlătură nesiguranța. (Walloz, Rep. 
Dispositions entre viis, No. 3494). 

(ji. Tribunalele interpretă în mod 
suveran testamentele, stabilind aim dis- 
pozițiunile sale care a fost intenţiunea 
testatorului: această interpretare consti- 
tuc o chestie de fapt care nu este supusă 
cenzurei casaţici. (Demolombe, XXI, No. 
738; Aubryv ct Rau, cd. 4-a, VII, S 712, p. 
460, 462; Tluc, VI, No. 313; Josserand, ŢIL, 
No. 1553; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
ica II, p. 170; C. Hamangiu. |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, LII, No. 1306). 
(2, Tribunalcle vor determină în 

mod suveran: voinţa testatorului. per- 
soana legatarului, obicetul şi întinderea 
legatului. (Demolombe, XĂI, No. 73$; Au- 
bry ct Rau, ed. 1-a, VII, $ 657, p. 75 
$ 712, p. 462; Laurent, XIII, No. 456 urm.; 
Iluc, VI, No. 266; Baudryv cet Colin, Dona- 
tions et testments, IL, No. 1842, 2269; A- 

„lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
175; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 1306). 

„113, Tribunalele vor avcă dreptul să 
interprete testamentele numai dacă dis- 
pozițiunca este îndoioasă şi cu două în- 
țelesuri şi cu condițiunea ca să nu se re- 
facă testamentul prin această interpre- 
tare; instanța de recurs va aveă dreptul 
să cerceteze dacă existau aceste două 
„condițiuni când s'a interpretat o dispo- 
zițiune testamentară. (Dalloz, Râp., Dis- 
positions entre vis, No, 3507; Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 845; Huc, VI, No. 
315; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 170; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, III, No. 1508). 
“(i&, Tribunalele, când interpretă un 

testament, nu au dreptul să denatureze 
termenii testamentului. (Huc, VI. Nu. 
266; Bâudrv ct Colin, Donations ct tes- 
taments, II. No. 1845 ter; Josserand, III, 
No. 1535; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 170; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1309). 
“115. Curtea de Casaţie are dreptul să 
cenzureze dacă tribunalele cu ocazia in- 
terpretării testamentelor, nu au: denatu- 
rat termenii lor şi nu au înlăturat efec- 
tele legale ale: dispoziţiunilor _testamen- 

"tare. (Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 712, 
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p. 462; Baudry et Colin. Donations et 
testaments, II, No. 1846; C. Hamangiu, |. 
Rosetii-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, 
No. 1508). 

116. Lribunalele vor apreciă şi deter- 
mină în mod suveran, după împrejurări, 
identitatea persoanei care este chemată 
să beneficieze de dispoziţiunile testameu- 
tare, apreciere care scapi cenzurii Curţii 
de Casaţie, (Dalloz, lep., Dispositions 
entre viis, No. 5455; Suppl., Dispositions 
entre_vifs, No. S51; Alexandresco, 'ed. 
2-a, IV, partea II, p. 154), 

117. Când testatorul declară în tes- 
tamentul său că institue ca moştenitori 
pe 0 persoană şi copiii săi, copiii vor ve- 
ni, în concurență cu tatăl lor. (Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vis, No. 3458; A- 
lexandreșco, ed. 2-a, IV, partea II; p. 159). 

118. Când testatorul desemnează pe 
legatari_ numai prin gradul lor de rude 
nic, fără a le desemnă numele, tribuna- 
lul pentru a determină întinderea dispo- 
ziliunei,  trebueşte să ia în consideraţie, 
inainte de toate, împrejurările din 
cari poate rezultă_ preciziunea voinţei 
sale. (Dalloz, Râp., Dispositious entre viis, 
No. 5452; Suppl., Dispositions entre vifs, 
No. 854; Laurent, XIII, No. 491; Baudrv 
et Colin, Donations et testamenis, II, No. 
1542 ter, 1845). , ' 

1(9. Când testatorul întrebuințează 
in testamentul său cuvântul: „copii“, tre- 
bueşte a se cercetă care este sensul pe 
care testatorul a înțeles să-l dea acestei 
expresiuni, deoarece se poate ca prin a- 
cest cuvânt să fi înţeles toţi descendenţii 
de orice grad. (Merlin, lepertoire, En- 
fant, S 2, No. 2; Dalloz, Rep.» Dispositions 
entre vifs, No. 5452; Laurent, XIII, No. 491: 
lluc, VI, No. 317; Baudry et Colin, Dona- 
lions et testaments, II, No, 1842 ter; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
15S; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1515). 

120. Dacă nu se stabileşte că testa- 
torul prin cuvântul: „copii“ a vrut „Să 
înțeleagă numai pe copiri propriu zişi, 
acest cuvânt va cuprinde pe toți descen- 
denţii de orice grad. (Merlin, Repertoire, 
Enfant, $ 2, No. 2: Demolombe, XIX, No. 
75; Dailoz, Rcp., Dispositions entre vifs, 
No. 5455; Huc, VI, No. 317; Comp:: A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
158; Contra: Laurent, XIII, No. 491). 

121. Dispoziţiunea  testamentară -fă- 
cută în favoarea nepoților testatorului, 
cuprinde şi pe nepoatele sale, deoarece 
când testatorul se serveşte, pentru a de- 
semnă pe legatari, de termenii de gen 
masculin a căror înţeles se poate întinde 
şi la sexul femenin, există prezumpțiunea 
că el s'a servit de acest termen în sensul 
cel mai larg, afară de cazul când din 
ceilalţi termeni ai testamentului re: 
zultă în mod ncîndoios că testatorul a 
voit să restrângă înţelesul acestor ter- 
meni numai la genul masculin. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Dispositions entre viis, No. 
s56; Huc, VI, No. 318; Comp.: Alexan- 
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dresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 159; Con-: 
tra: Laurent, NIL, No. 494, 495). 

2. Dispoziţiunea testamentară fă- 
cută în favoarea unui animal sau a unui 
imobil nu poate constitui un legat, ci o 
simplă sarcină pe care trebucşte s'o exe- 
cute  moştenitorul testatorului îngri- 
jind de animal sau de imobil. (Demo- 
lombe, XVIII, No. 617; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 649, nota 10; Dalloz, H6p., Dis- 
positions entre vifs, No. 3462). . 

123. Când testatorul a instituit „ca 
moştenitori pe toţi moștenitorii săi: 'de 
drept sau rudele sale colaterale cele mai 
apropiate pentru cu să se împartă succe- 
siunea între ei în părţi egale, partajul 
nu se va face câte jumătate pe fiecare 
linie, ci succesiunea trebueşte” îmnărțită 
în porţiuni egale câţi moştenitori sunt, 
fără distincţie de linie, (Laurent, ALI, No. 
500). 

124, Repetarea aceluiaş legat în pro- 
fitul aceleeaş persoane nu permite lega- 
tarului să pretindă legatul decât odată, 
când este vorba de un corp cert. (Dal- 
loz, Rep., Dispositions entre vils, No. 
3954). 

125. Dacă însă legatul priveşte o. 
sumă de bani, repetarea legatului în două testamente deosebite, dă dreptul lerata- 
rului să reclame executarea amâne oror 
legatelor. (Merlin. Râpertoire, Lcgs, sec- 
tion 4, $ 3, No. 22: Dalloz, en. Dispo- 
sitious entre vifs, No. 3984). 

126. Chiar dacă repetarea lesatului 
unei sume de bani are loc în acelaş tes- 
tament, legatarul are dreptul să reclame 
amândouă legatele. -(Delvincourt, II, p. 
528, nota; Demolomhbe, XXI, No. 54; Dal- 
loz, R&p., Dispositions entre vils, No. 3984: Ponta: Merlin, Questions de droit, Legs. 
S 1). ” ” 

127, Peniru ca legatul să ama fiinţă trebueşte ca  legatarul să-şi manifeste voința sa că-l primeşte, deoarece nimeni nu, poate fi silit să accepte un legat, fără voia sa. (Laurent, XIII, No. 550; Alexan- dresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 179; C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu Şi AL 
Băicoianu, III, No. 1318).. 

128. La acceptarea şi renunțarea la 
legate, se vor aplică regulele prevăzute 

- de lege la succesiunile ab intestat, şi nu- 
mai acele cari , cuprind aplicarea drep- 
tului comun iar nu şi acele dispoziţiuni 
„excepţionale şi care trebuese aplicate nu- 
mai în cazurile anume prevăzute de lege. 
(Planiol, III, No, 2751; Colin et Capitant, 
III, No. 880; Josserand, III, No. 1469; 
Alexandresco, ed, 2-a, IV, partea II, p. 
178; C. Hamangiu, |. Rosetii-Bălănescu și 
AL. Băicoianu, III, No... 1517). 

129. Acceptarea unui legat poate fi 
pură şi simplă sau sub beneficiu de în« 
ventar. (Josscrand, III, No. 1469; Alexan- 
dresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 179). 
“130. Acceptarea unui legat nu este 

valabilă decât dacă este făcută de o per- 
soană capabilă. să se oblige. (Merlin R6- | 
pertoire, Lâgataire, $ 4, No. 4; 'Dalloz, 
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Rsp., Dispositions entre vis, No. ; 
Suppl.. Dispositions entre vils, No. 872). 

134. Acceptarea unui legat făcută de 
o persoană incapabilă, fără îndeplinirea 
formalităţilor cerute de lege, este vala- 
bilă numai dacă folosește legatarului, 
dacă însă îi este dăunătoare nu-i poate 
fi opusă. (Merlin, Repertoire, Legataire. 
Ş$ 4, No. 4; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No, 5555), % 

132. După o părere, dispoziţiunile 
art. 755 c. civ. Îr. (099 c. civ. rom.) îşi 
găsesc  aplicaţiunea nu numai la succe- 
siuni, ci şi la legate, așă încât creditorii 
legatarului au dreptul să accepte un 
legat în locul şi pentru debitorul lor. 
(Merlin, Repertoire, Legataire, $ 4, No. 3; 
Demolombe, XXII. No. 357: Troplong, [)o- 
nations ct testaments, III, No. 2159; 
Mass6 et Vergâ sur Zachariac, III, $ 505, 
p. 302; Aubry et Rau, cd. j-a, VII, $ 
726, p. 532; Laurent, XIII, No. 559; [luc, 
VI, No. 319; Baudry et Colin, Donations 
ct testamenis, II, No. 2256: Colin ct Ca- 
pitant, III, p. SS0: Josserand, III, No. 1587; 
Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 
186; C. Hamangiu, l. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, ȘI, No. 1321). 

133, După altă părere, numai lega- 
tarul singur poate acceptă legatele fă- 
cute în favoarea sa, iar nu și creditorii 
săi, afară de cazul când renunțarea 
legatarului este făcută în scopul de a 
dăună creditorilor sii. (Dalloz, ep. Dis- 
positions entre vifs, No. 3565; Suppl. 
ispositions entre. vils, No. 878). - 
134. Pentru ca acceptarea unui legat 

să fie valabilă, trebueşte ca legatarul să 
ştie cu ce titlu i-a lăsat defunctul bunul 

e care este chemat a-l primi. (Merlin, 
cpertoire, Legataire, $ 4, No. 5; Dalloz, 

Reâp., Dispositions entre _vils, No. 3556: 
Laurent, XIII, No. 531; Alexandresco, ed. 
2-a, 1V, partea II, p. 150, 181). 

1285. Legatul făcut sub  condiţiune 
suspensivă. nu poate fi acceptat înainte 
de îndeplinirea coudiţiunei. (Merlin, R6- 
erioire, Legataire, $ 4, No. 5; Troplone, 
onations cet testaments, III, No. 2153; 

Dalloz. Rep., Dispositions entre vifs, No. 
5557: Contra: Laurent, XIII, No. 551; Jos- 
serand, III, No. 15$7; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 181). 
136, Legatul nu poate îi acceptat nu- 
mai pentru o parte şi respins pentru cea- 
laltă parte, deoarece acceptarea unui le-. 
gat nu poate fi divizată. (Merlin, Râper- 
toire, Lâgataire, $ 4, No. 5; Troplong, Do- 
nations et testaments, IV, No. 2153: Dal- 
loz, Rep., Dispositions entre viis, No. 555$: 
Baudry ct Colin, Donations et testaments, 
II, No. 277; Josserand, III, No. 1587; Co- 
lin et Capitant, III, p. SS0; C. Hamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, LI, 
No. 1320: Contra: Laurent, XIII, No. 552; 
Comp.: 'Demolombe, XXII, No. 551; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 181). 
"187, Dacă legatarul a declarat că ac- 

ceptă legatul numai în parte, trebueşte. 
considerat că a renunțat la întreg lega- 
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tul. (Merlin, Râpertoire, Legataire, $ 4, 
No. 5; Troplong, Donations ct testaments, 
LU, No. 2153; Dalloz, Reâp., Disposiuons 
entre vis, No. 3558). 

138, In cazul când legatarul a înce- 
tat din viaţă înainte de a se fi pronunţat 
dacă acceptă sau renunţă la legat, mo- 
ştenitorii săi vor puică fiecare în parte 
acceptă sau renunţă la partea lor din 
legat. (Merlin, Repertoire, Lâgataire, $ 4, 
No. 5; Demolombe, XXII, No. 332; Bau- 
dry cet Colin, Donations ct testaments, II, 
No. 275; Alexandresco, ed. 2-a, 1Y, par- 
tea II, p. 182). 

139. Art. 093 c. civ. rom., dela ma- 
teria succesiunilor, care obligă pe mo- 
ştenitori să accepte sub beneliciu de in- 
ventar, atunci când unu sunt toți de acord 
asupra acceptării sau repudierei succe-, 
siunei, este derosatoriu dela droptul co- 
mun şi nu se poate deci întinde la ma- 
teria ;legatelor. Prin urmare, moștenitorii 
legatarului care moare înainte de a fi 
acceptat, au la rândul lor facultatea de 
a acceptă sau a repudiă legatul. Acest 
drept aparține fiecărui moştenitor perso- 
nal; aşă încât unii dintre moştenitori 
pot acceptă. pur și simplu, alţii pot ac- 
ceptă sub beneficiu de inventar, iar alții 
pot reniunţă la legat. (C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II], 
No. 1526). i 

140. Legatarul a două legate deose-" 
bite şi care nu Sunt indivizibile, poate 
acceptă unul dintre legate şi să renunţe 
la celălalt, afară de cazul când testato- 
rul a înţeles ca ambele legate să formeze 
un tot indivizibil. (Merlin, Râpertoire, Le- 
mataire, $ +, No. 5; Demolombe, XNII, No. 
531; Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions en- 
ire vifs, No. S79; Laurent, ALLI, No. 55; 
lluc, VI, No. 519; Baudrv ct Lolin, Do- 
nations ct testaments, Il, No. 2279; A- - 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 181, 
182; Hamangiu, I]. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1520). 
14. Legatarul a două legate poate 

acceptă numai unul din ele, chiar dacă 
ele sunt rcunite în acecaş dispoziţiune. 
(Merlin, Râpertoire, Lâgataire, $ 4, No. 
5; Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, 
No. 3559). 

142, Când sau făcut aceleaşi per- 
soane mai multe legate, din care unele 
sunt cu sarcine, după o părere, legata- 
rul poate acceptă numai legatele libere 
de sarcine şi să renunțe la legatele cu 
sarcine, afară de cazul când testatorul ar 
fi manifestat o intenţie contrară. (Demo- 
lombe, XXII, No. 531; Dalloz, Râp., Dis- 
positions entre vis, No. 4568; fiexan_ 
dresco, ed. 2-a IV. partea II, p. 182, nota 2). - 

148. După altă părere, în acest caz, 
legatarul este obligat sau să accepte toate 
legatele sau să renunțe la toate. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1045, No. 1; 
Troplong, Donations ct testaments, IV, 
No. 2155). 

144. Forma acceptării legatelor este 
supusă regulelor 'de drept comun. (De- 
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mante et Colmet de Santerre, IV, No. 
194 bis, II: Laurent, XIII. No. 550: Iuc. 
VI, No. 319; Baudry ct Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 2272: Josserand, III, 
No. 1469: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
Ii, p. 179; C, lamangiu, ÎL. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, It, No. 1318). 

145, Acceptarea legatelor poate îi ex- 
presă sau tacită. (Merlin, Repertoire, Le- 
gataire, $ 4, No. 1: Laurent, NIII, No. 530; 
Muc. VI, No. 319; Baudrv ct Colin. Dona. 
tions et testaments, II, No. 2273; Planiol, 
III, No. 2731; Josserand, IL, Xo. 1409; A- lexandreseo, ed. 2-a, IV, partea II, p. 170; 
C. Iamangiu, |. Rosetti Bălitaseu şi Al. Băicoianu, ITI, No. 1515). 

146, Pentru ca să existe acceptare expresă a unui legat nu este necesar un act scris. (Laurent, XIII, No. 550: Baudry ct Colin. Donations et testaments, II, No. 
2274: Planiol, III, No. 2751; Josserană, 
III. No. 1469; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 179; C. Humangiu, 1. Ro- setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 
1515). 

147. Acceptarea tacită a unui legat 
poate, rezultă din orice fapte sau acte cari implică din partea legatarului vo- 
ina de a profită de legatul ce i s'a făcut. 
(Merlin, Repertoire, Legataire, $ 4, No. 1; Laurent, XIII, No. 550; Baudrv et Colin, 
Donations et testaments, [[, No. 2275; A- lexandresco, ed. 2-a, IV, partea Il, p. 180; 

- Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AL. 
Băicoianu, III, No. 1518). 

148, Actele de conservare. de îngri- 
jire şi de administraţie provizorie nu im- 
plică acceptarea tacită a legatului din 
artea  legatarului. (Merlin, Râpertoire, 
eaataire, $ 4, No. 1: Laurent, XIII, No. 

230; al exandreseo, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 180). a , 

149, Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran, dacă din actele şi faptele lesa- 
tarului, rezultă o acceptare tacită a le- 
gatului. (Baudry et Colin, Donations ct 
testamenis: ÎI, "No. 2276; Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1318). | 

150. Acceptarea unui legat nu poate 
să aibă loc decât după încetarea din 
viață a testatorului, deoarece numai din 
acest moment se deschide dreptul leza- 
tarului. (Josserand, III, No. (5S7: Alexan- - 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 1S1). 

151. Acceptarea odată făcută în mod: 
legal, leagă pe legatar, care nu mai poate 
renunță la legat. (Merlin, Râpertoire, Lâ- 

! gataire, $ 4, No. 8: 1 roplonţ Donations 
ct testaments, IV, No. 2149; Dalloz, Rep, 
Dispositions entre vifs, No. 5362; Laurent. 
MILL, No. 555; Josserand, III, No. 1469: Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 182; Hamangiu, I. Rosetti-Băliinescu 
și AL Băicoianu, III, No. 1549; Comp.: 
Demolombe, XXII, No. 334); 

152, Dacă însă acceptarea unui le- 
sat a fost făcută din eroare. prin violență 
sau dol sau de un incapabil, ca va puteă 
Îi anulată şi în acest caz legatarul va 
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uică “renunță la legat. (Demolombe, 
XAU, No. 335; Laurent, XIII, No. 533, A- 
lexandresco, ed. 2-a, 1V, partea IL, p. 185; 
C. Hamaugiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, III, No. 1519). 

153. In cazul când legatarul obţine 
anularea acceptării și renunţă la legat, 
legatul va profită acelor cari l-ar fi cules 
dacă testatorul nu-l făceă._(Dalloz, Râp., 
Dispositions entre vifs, No: 4369). 

(54, După o părere, legiuitorul când 
a înscris în codul civil art. 897, a înţeles 
să asimileze pe legatari cu moştenitorii 
cari acceptă succesiunea sub beneficiu de 
inventar şi să supună pe legatari la regu- 
lele la care este supusă acceptarea be- 
neficiară a moștenitorilor, în special la 
declaraţiunea la grefa tribunalului pre- 
scrisă de art. 704 c. civ. rom. Prin urmare, 
potrivit acestei păreri, legatarul care 
vocşte să beneficieze de dispoziţiunile art. 
$97 c. civ. rom., va trebui, ca și moşteni- 
torul, să facă declaraţie la grefa iribu- 
nalului. (Alexandresco, ed. 2-a, IV. par- 
tea ÎL, p. 219). A 

155. După altă părere, obligaţiunca 
legatarului universal este limitată intra 
vires emolumenti, cu condiţiunca ca să 
facă un inventar, independent însă de 
vreo declaraţiune ca aceea a moştenito- 
rului beneficiar. (Nacu, II, p: 575: Matei 
Cantacuzino, p. 300, 304, 540: C. Maman- 
giu, I[: Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1522). : 
156, Legatarul nu este obligat a 

primi legatul ci poate să renunțe la el... 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
179, 185; C. Ilamaugiu, ]. boseti-Ball: 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1318). 

157. Renunţarea la un legat nu poate 
avcă loc decât după încetarea din viață 
a testatorului, deoarece numai atunci se 
deschide dreptul. legatarului. (Demo- 
lombe, XXII, No. 330; Josserand, III, No. 
15s7; „Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 185). ” 

158. Pentru ca o persoană să poată 
renunță la unolezat, trebueşte ca ca- să 
fie capabilă. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 183). . 

159. Persoanele incapabile vor re- 
nunţă la legate numai prin cei chemaţi 
a lucră în numele lor sau a-i asistă. (De- 
molombe, XXII, No. 336; Troplong, Do- 
nations cet testaments, IV, No. 2154: A- lexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 
185). 

160, lemeca măritată nu poate re- 
nunță la un legat decât cu autorizaţia 
bărbatului sau a justiţiei. Alexandresco, 
cd, 2-a, IV, partea II, p. 185, nota 2). 

161. Renunţarea, la legatele singulare 
nu csfe supusă nici unci forme speciale 
şi poate Îi atât expresă cât şi tacită. 
(Baudry ct Wabl, Buecesstons, II, No. 
2257: Baudry et Colin, Donations et tes- 
taments, Îl, No. 2281; Josserand, III, No. 
1510; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
UI, p. 183; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
-nescu şi A]. Băicoianu, III, No. 1318). 
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' 162, In ceeace: priveşte renunţarea 
„la un legat universal sau cu titlu univer- 
sal, după o părere, ca nu se poate face 

-decât la grefa tribunalului, deoarece a- 
cesta ţine locul. moștenitorilor şi trebueşte 
“făcută în aceleaşi forme ca şi renunțarea 
la succesiunea ab intestat. (1)emolombe, 
XXII, No. 527; Troplong, Donations et 

„ testaments, IV, No. 2155; Aubry et Rau, 
ed. s-a, VII, S 726, p. 531; Comp.: 'Jos- 
serand, III, No. 1469). - 

3, După altă părere, dominantă, 
dispoziţiunile dela renunțarea la succe- 
siunca. ab intestat nu-şi găsesc aplicaţiu- 

“nea la renunţarea la legate, chiar uni- 
versale sau cu titlu universal, şi renun- 
"țarea şi în aceste cazuri nu -este supusă 
nici „unei forme speciale, putând fi ex- - 
presă sau tacită. (Demante ct Colmet de 
Santerre, IV, No.. 194 bis, II; Laurent, 
XIII, No. 554; Iluc, VI,:No. 319; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, II, No. : 
2283; Planiol, III, No. 2731; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 185, 184; C. Ha- 
mangiu, Î, hosetti-Bălănescu 
coianu, III, No. 1518). 

164. Pentru ca un act al legatarului 
să fie considerat drept o renunțare la 
legat, trebucşte.ca din el să se deducă: 
în mod neindoios renunţarea :şi să nu 

fie susceptibil de altă interpretare, de- 
- oarece renunţările la drepturi nu se pre- 
“supun niciodată. (Demolombe, XXII, No. 

328; Troplong, Donations et testaments, 
III, No. 2156, 2157; Laurent, XIII, No. 555; 

„Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
184, text şi nota 3). 
„165. Tribunalele vor apreciă în mod 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

şi AL Băi- . 

Codul civil 

suveran dacă din actele şi faptele lega-. 
tarului rezultă o renunțare la legat. 
(a Jexandresco, cd. 2-a,'1V, partea II, p. 
185), a - a 
"166. Odată renunţarea făcută, legata- 
rul nu mai poate acceptă legatul, decât 
în cazul când va îi cerut și obţinut anu- 
larea renunţării pentru cauză de inca- 
pacitate, eroare, dol sau violenţă. (De- 
molombe, XXII, No. 335: Laurent, XIII,: 
No. 556; Josserand, Il], No. 1587; Alexan- 
dresco, ed. 2-a; IV, partea II, p. 185). 
167, Art. 7090 c. civ. în. (701 c..civ. 

rom.) dela succesiunile ab intestat nu-și 
găseşte aplicaţiunea la legate; “prin ur- 
mare, legatarul, în urma renunţării sale, 
nu ar mai putcă să accepte legatul, chiar: 
dacă cel nu ar fi fost primit de nimeni. 

„ deoarece prin renunțare el:şi-a exercitat 
dreptul său. (Laurent, XIII, No. 557; A- lexandresco, ed. 2-a, IV, partea. II, p. 185; 
Contra; Demolombe, xăli, No. 333; Tro- long, Donations et testaments, |, No. 292; 
V, No. 2158; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII. 

$ 726, p. 531; Baudry et Colin,: Donations 
et testaments, II, No. 2255; Colin et Capi- 
tant, LII, p. 880; Josserand, III, No. 1587: C. 
amangiu, Î.. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1319). 

. 168. Lcgatele deşi sunt translative de 
proprietate, nu sunt supuse. formalităţii 
transcrierci, când au de obiect imobile, 
C Hamangiu, L. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
ăicoianu, III, No. 1527; Comp.: Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 341 urin.). 
169, A sc vedcă: art. 925 şi 926 din 
codul civil cu notele respective. -. | 

Secţiunea IV. — Despre legatul universal, * 
“Art 888. — Legatul' universal „este dispoziţiunea prin care 

testatorele lăsă după .moarte-i, la una sau mai multe. persoane 
universalitatea bunurilor sale. (Civ. 807, 856, 889 urm.,. 894, 899, „928, 929; Civ. Fr. 1003), . 

4 

„„ Zezt: fr. Art, 1003. — Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne ă 'une. ou plusieurs personnes Puniversalit& des biens. 
qu'il laissera î, son d&ets; 
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„22, 23, 25, 27, 28, 30, al, 

22, 36, 45, 46, 48, 49, 5), 58. 
gat pur şi simplu di, 

Legatu surplusului 23, 24, 
55, Ei 

Legatul unei succesiuni , 

Incetare din viață 2, 3, 15, 18, 41, 49, 33, 460. 
Incompatibilitate 37, . 
Instrăinare 42, . 
Intenţie 4, 12, 13, 21, 25, 

35, 38, 39, 40, să, 53, 33, 35, d, 0, 64 7. | Interes 54, 58, CI Legat universal 4 urm. : | 
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Minori 18, 
Moarte 2, 3, 15,18 41,4, 

33, 46. 
Mobile 2, 5, 26, 27. 
Moştenire 6,7. . 
Moştenire ab intestat 24, 
Moştenitori legitimi 50, 55, 
Moștenitori rezevatari 15— 

16, 20, 21, 46, 
Nudă proprietate 2%, 30, 

2 
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Reducţiune 58. 
Renunţare 3, 21,46, 47, 46. 
Revocare 5, 
Simulaţie 53. 
Stabiliment : de 

publică 19, 
Succesiune, a se veveă 

cuvintele: „Muştenire“, 
„Moştenitar“, 

Surplus 23, 23, 25, - 

utilitate” 

3te Termen 4, 
Nulitate 49, 50, 53—59. Termeni sacramentali 33, 
Partaj 53, 51, 5, 34 - 
Parte disponibilă 2, 21. 
Patrimoniu 2, 
Pluralitate de legatari 10— 

13, 47, 40, 51, 52, 
Posesiune 42, 

Trimetere în posesiune 42, 
Universalitatea bunurilor, 

a se vedeă cuvântul: 
„Vocaţiune“, şi 1,2, 4, 
5, 17, 18, 20, 32, 41, 36. 

Prezumpţiune 25, Uzufruct 2%, 31, 30, 
Profit, a se vedeă cuvân- Vindere-cumpărare 42. 

tul: „Vocaţiune“, Vocaţiune 1, 3, 4, 8, 17, 
Proprietate 4, 32. 29, 45—49, 
Punere în posesiune 42, Voinţă, a se vedea cuvân- 
Recurs 4). _ tul: „Întenţie“,   

Doctrină. 

$. Legatul universal este dispoziţia 
testamentară prin care. testatorul - lasă 

„eventual, la una sau la mai multe per- 
soane universalitatea bunurilor ce el va 
avcă: la moartea sa“. (Alexandresco, ed. 
2-0, IV, partea II, p. 188: Como.: Matei 
Cantacuzino, p. 357: C. Ilamangiu, I. Ro: 
setti-Bălănescu şi Al.. Băicoianu, III, No. 
1340, 1550). : 

"2, „Prin. universalitatea bunurilor se 
înţelege complexul tuturor drepturilor 
din care se compune un-patrimoniu, care 
este susceptibil de mărire sau' micşorare 
şi care cuprinde toate bunurile: mobile 
şi imobile, corporale şi incorporale şi nu 
numai cele ce aparţin testatorului în mo- 
mentul facerei testamentului, dar şi acele 
ce-i vor aparține în momentul morţii 

sale“, (Alexandresco, ed. 2-a, IV, nartea 
II, p. 188, nota 41). . 

3, Pentru existența legatului univer- 
sal se cerc'ca legatul să aibă următoarele 
caractere: ca dreptul legatarului univer- 
sal, care este un adevărat moştenitor, să 
nu fie mărginit decât prin concursul al- 
tor drepturi egale şi similare; ca dreptul 
legatarului universal să “ cuprindă în- 
treaga succesiune dacă 'drepturile celor 
cari aveau drepturi similare asupra suc- 
cesiunei dispar prin renunțare sau în: 
cetarea lor din viaţă înainte de deschi- 
derea succesiunei. (Dalloz, R€p., Dispo- 
sitions entre viis, No. 5363: Alexandrescu. 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 188; C. Haman- 
piu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
IIL. No. 1349). . 
"du Pentru existenţa -legatului universal 
este necesar ca testatorul să-și fi expri- 
mat voinţa de a da drept legatarului la 

“universalitatea bunurilor sale iar nu fap- 
„tul legatarului -de a 'luă toate bunurile 
" succesorale, 'în lipsă de alte lucruri afară 
; de cele legate. (Demolombe, XXI, No. 535: 
: Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ Zi, p. 464, 
: 407, 469; IDalloz, Rep., Dispositions entre 
"vis, No. 3575, 5576: Laurent, XIII, Neo. 
505, 508; Huc, VI, No. 320: Baudrv et Co- 

“lin, Donations, et testaments, II, No. 2258, 

“tea 

"No. .1350). 
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2505; Josserand, III, No. 1465; C. Ilaman-. 
cit I. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, 

II. No. 1549, 13530). : 
5. Legatul tuturor lucrurilor mobile; 

chiar când nu sunt imobile în succesiune, 
nu constitue un. legat universal, :(Tro- 
plong, Donations-et testaments,.IV, No. 
1775; Baudry.et Colin,: Donations ct tes- 
taments, II, No. 2306)... A 
.6. Legatul unei succesiuni ce'a cules | 
testatorul, nu constitue un legat univer- 
sal sau cu titlu universal, ci un legat 
particular. (Coin-Delisle; Commentaire. 
Art, 1003, No. 20; Toullier, V, No. 510: 
Duranton, IX, No. 230, 234; Demolombe, 
NAIL, No. 584; Chabot, Successions, IL, 
Art. 871, No. 1; Aubry ct Rau, cd. 4-a, 
VII,.S 714, p. 467: Dalloz, Rep., Disno- 
sitions entre viis, No. 3577; Laurent, NIL, 
No. 551; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 

II, p. 192, 243 text şi nota 9). 
7. Această soluție are loc chiar dacă 

Succesiunea căzută testatorului ar formă singură obicctulsuccesiunei sale proprii. 
" (Demolombe, XXI, No.. 584; Palloz, Rep. 

ispositions entre vils, No. 5377; Lau. 
rent, XLII, No. 531; Alexandresco, ed, 2-a. 
IV, parteu II, p..192). - 

8. AL doilea caracter. al legatului uni. . versal îl constitue dreptul eventual al legatarului la universalitatea succesiu- noi, iar nu avantajul real pe care îl are 
cl din succesiune.. (Demolombe, XXI, No. 335, 340, 613; Aubry et Rau, cd. s-a, VII, $ 714, text şi notele 21, 22, p. 469; Mi- 
chaux, Testaments, No. 1117; Dalloz, Râp., 
Dispositions entre vils,. No. 5368, 5582, 35$6; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 

-885; Laurent, XIII, No. 509 urm.; Iluc, 
'I, No. 320; Baudry ct Colin, Donations 

et testaments, [. No. 350: II, No. 2285, 
22$9:. Planiol, III, No. 2750,. 275|: Josse- 
rand, LII, No. 1465; Alexandresco, el. 2-a, 
IV, partea II, p. 18; C. Hamangiu, |]. 
Rosetti-Bălănescu şi .Al. Băicoianu, UL, 

"9, Un legat universal. noate există, 
chiar dacă întreaga succesiune ar fi ab: 
sorbită de legate particulare, -(Coin-De- 
lisle, Commentaire, Art. 1005, No. 3; Toul- 
lier, V, No. 506; Demolombe, XXI, No. 
552, :555: Troplong, Donations ct testa- 
ments, IV, No. 1774; Aubry ct Rau, ed. 
4-a, VII, $ 714, notele 20, 22, p. 469; Dal- 
loz, .R€p., Dispositions. entre vifs, No. 
5578; Josserand, III, “No. 1465; : Alexan- 
dresco, ed. 2-u, IV, partea II, p. 192, 193: 
C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1350). i 
„10. Un legat făcut la mai multe per-: 
soane, pentru ca să constitue un legat 
universal, trebucşte ca el să fie făcut în 
mod conjunctiv. (Aubry et Rau, ed. s-a, 
VII, $ 714—19%, text şi nota 3, p- 464, 465: 
-Dalloz, Râp., Dispositions entre -viis, No 
3568; Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea 
II, p. 194, 195; Comp.: Josserand. Iii, No. 
1465; C. Hamangiu, ÎI. Rosetti-Bălănescu' -" 
şi AL. Băicoianu, III, No. 1349, '1355).- 

(1. Astlel dacă se spune: „las toată 

= — Ni :  
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averea mea lui X şi Y*, există legat uni- 
versal; dacă însă se spune: „las jumă- 
tate din averea mea lui X şi cealalată ju- 
mătate lui Y“, există un legat cu titlu uni-. 

* versal. (Demolombe, XXI, No. 537; Mour- 
on, 1], No. 816, Aubry ct Rau, cd. d-a, vu, 
S 713, p. 4605; Dalloz,- Rep. Dispositions 
entre vifs,,No. 3565; Alexandresco, ed. 2-a, 

„IV, partea II, p. 19; C. 
Rosetti-Bălănescu 
No. 1535). 
"49, Pentru existenţa legatului univer- 
sal, nu este absolut necesar. conjuncţiu- 
nca între legatarii” instituiţi; ci este de- 
ajuns ca din termenii sau din natura dis- 
pozițiunilor testamentului să rciasă în 
mod neîndoios intenţiunea  testatorului 
de a face un legat universal.  (Troplong, 
Donations ct testamenis, IV, No. 1770, 
1775; Baudry ct Colin, Donatious ct tes- 
taments.. 1], No. 2304, 2502), . 

13, Indicarea părţilor aferente fiecă- 
rui legatar, nu este incompatibilă -prin eu 

şi Al. Băicoianu, III, 

însăşi cu intenţiunca testatorului de a : 
face un legat universal, ci trebuceşte să: : 
se cerceteze în celelalte dispoziţiuni ale 
testamentului, şi în termenii actului, care 

a fost voința testatorului. (Toullier,: Y, 
„No, 505, 506:;' Duranton, IX, No. 180, 1$4; 
Troplong,. Donations ct testaments, - III, 
No: 1769; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, S. 
714—1% text-şi notă 4, p. 464; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vifs, No, :3574; 
Laurent, XIII, No, 511;:]luc, VI, No. 520: 

- Baudry et Colin, Donations ct testamenis, 
II, No. 2303, 2304; Alexandresco, cd. 2-a, 

IV, partea” Il,.p. 195;-C. Hamangiu, 1. 
Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, 

” No. 1353);.: ÎN A e 0 
[i -Astiel “constitue un! legat univetr- 

“sal, dispoziţiunea” 
lasă: tot ce.va posedă la încetarea sa: din 
viaţă legatarilor săi pentru a fi împărțit, 
între “ei -în părţi” egale. - (Delvincourt, Il, 
-p.:541$:: Demante ct Colmet de Santerre. 

- ÎV, No. 199 bis, VI; Comp.: C. Ilamangiu, 
[. Rosetti-Bălănescu şi. Al. Băicoianu, Îl], 
No. 1355; Contra: Aubry et Rau, ed. s-a, 
„VII. S' 714, p. 464). a 

"15; Faptul existenţei unui! moştenitor 
"rezervatar în: momentul facerei testamen- 

" tului,: nu împiedică pe legatarul căruia . 
i-a fost. legată universalitatea bunurilor 
să fie un legatar universal, dacă la de- 

_cesul testatorului,- moștenitorul . rezerva- : 
tar “este încetat. din viaţă. (Baudry:et 

_ Colin,::Donations ct testaments, II, No. 
2289; Comp.: Alexandresco,.:ed. 2-a, IV, 
artca II, p. 194; C. Hamangiu, Il. Rosetti- 

- ălănescu şi: Al. Băicoianu, Il; No. 1549).: 
16, Când există moştenitori rezervatari 

cari vin la succesiune, legatul: universal, 
după o părere, se reduce la un:legat: cu 
titlu - universal. (Mass6 ct Verge sur Za: 
charie, VI, $ Zi, :p. 146; Dalloz,. Râp.; 
Dispositions entre 'vifs, No.: 3581)... . .: 

17. După -.altă părere,.. dominantă. 
-*. chiar dacă: există moştenitori. rezervatari 
„cari vin' la succesiune, legatul universal. 
„îşi. conservă această calitate, deoarece 

i) 
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caracteristica acestui legat îl constitue vo-" 
caţiunea eventuală la universalitatea suc- 
cesiunei. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
1005, No. 6; Toullier, V, No. 679; Duran-. 
ton, 1Ă, No. 181; Demolombe, XXI, No.. 
536; 'Troplong, Donations et testaments, 
IV, No. 1774, 1777; Mourlon, Il, No. 8; 
Michaux,  Testaments, No.. 1122; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vils, No. 3581; 
Laurent, XIII, No. 505, 510;  Josse- 
rand, III, No. 1465; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea Il, p. 19+;. C. Hamangiu, |. 

- Rosetti-Bălănescu. şi Al. Băicoianu, III, - 
No. 1549). Să 

18. Lesgatul făcut de un minor mai 
mare .de 16-ani, a universalităţii bunu-. 
rilor sale sau a tuturor bunurilor de care. 
cate dispune după lege, constitue un: 
cgat universal, chiar.dacă la decesul său 

__ar fi lăsat moştenitori rezervatari. (Dal- 
loz, Rep., Dispositions “entre vifs, No, 
5585), | 

19. Lcegutul universal făcut unci cu- 
munc sau unui:stabiliment public sau de 
utilitaie publică își păstrează această ca- 
litate, chiar dacă autorizaţia de acceptare 

“ar fi fost acordată numai pentru o parte 
din legat. (Demolombe, XXI, No. 602; Au- 
bry et--Rau, ed. 1-a, VII, $ 714, p. 466; 
Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions entre 
viis, No. $94). - 

- 20. Legatul cotităţii disponibile sau 
al părţii de care se poate dispune,:con- . 

„stilue “un. lcgat universal. (Coin-Delisle, 
Commentaire, 'Art.- 1003, No. 9; Duranton, 
IX, No. 181; 182; Demolombe, XXI, No.: 

-:.. 540; Mass ct Verge sur Zachariae, III, 
$. 457, p. 247; Trop on Donations et_tes- 
taments, IV, No.-1784; Demante ct Colmcet: 
de Sanierre, LV, No. 144 bis, III; Marcade, 
„Art:'.1003, No. 1; “Aubry ct Rau; 'ed. 1-a, 
VII, $. Z14, p. 465; Dalloz, Râp., Disposi-: 
tions. entre xiis, No. 3585; Suppl., Dis- 
»ositions. entre: viis,. No. SS9; Laurent, 

- AIII::No. 515; ]luc, VI, No.:320; Baudry et - 
“ Colin, Donations 'ct.testaments, II,. No. 
2293, 2296, 2587; Planiol, III; No. 2753; Jos. . 
serand, III, No. -1466;. Alexandresco, ed. : 
2-a, LV, partea II, p.-191;-C. Hamangiu, 
I,..Roseiti-Bălănescu şi Al.. Băicoianu, XI, 
No. 1540, 1530) 
"924, Dacă însă . intenţia . testatorului, 
care.se va apreciă în: mod suveran de 

„tribunal; a fost ca porţiunea moştenito- : 
rilor rezervatari cari. renunță la succe- 
siune, să: rămână . în:succesiunca ab in- 
testat, . "legatul *porţiunei. ' disponibile__va 
constitui un legat cu titlu universal. (Dal- 

“loz, Rep, Dispositions . entre vis, . No. 
3585; C:: Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1552)..:. - .. 
-29, Un 'legat - universal . poate: există 

deşi există mai multe legate particulare 
şi chiar. legate .cu 'tiilu :universal. (Du- . 

-ranton, IĂ,- No. 188; Iroplongi vonations . 
et. testaments, IV, No. 1774; Dalloz, Rep. 
Dispositions centre xvifs, No.:.3586, 3590; 
Comp.: . Baudry .et Colin,- Donations et 
testaments, II, No. 2300; Josserand, III, 
No. 1465; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă-
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1532). 
23, Dacă testatorul face mai întâi un 

legat cu titlu universal şi apoi un legat 
al surplusului, în acest 'caz există două 
legate cu titlu universal, (Coin-Delisle, 
oinmentaire, Art. 1005, No. 8; 'Toullier, 

VW No. 512; Duranton, LX, "No. 186; 
Vazeille, Successions, Art. 1005, No. + 
Aubry et Rau. ed. s-a, VII, $ cu, p. 465; 
Dalloz., Rep... Dispositions entre vis, No. 
5585:. Contra: Laurent, XIII, ao. 516: 
Baudry et Colin, Donatious et iestaments, 
IL. Ne. 2299; Comp.: Colin et Capitant, 
III. No. SS5, S34: Josserand, IE. No. 1466: 
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălăneseu și Al. 
Băicoianu, 1352), 

24, Dacă testatorul face mai multe 
legate particulare şi apoi face un legat 
al surplusului din universalitatea bunu- 
rilor sale, legatul surplusului constitue 
un legat universal. (Merlin. Repertoire, 
Legataire,_ $ 2. No. 15: Delvincourt, II, 
No. 346; Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
1005, No. &; Toullier, Y, No. 513: Duran- 
ton, IX, No. 187; Demolombe. ANI, No. 
542, 545: 'Troplong, Donations et testa- 
ments, IV, No. 1785: Aubrv ct Rau, ed. 
t-a, VĂL, $ 714, p. 466; Dalloz, Rep. Dis- 
ositions entre vils, No, 3591; Suppl, 
ispositions entre vils, No. S91; Laurent, 

III, No. 516 urm.: Iluc, VI, No. 320: Bau- 
dry ct Colin, Donations et testaments, TI, 
No. 2293; Planiol, III, No. 2733: Josserand, 
III, No. 1466; Alexandresco, eu. 2-a, IN, 
artea TI, p. 195, 196: C. Ilamangiu, |. 
tosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, 
No. 1552), | 

25, Dacă însă se va face dovada că 
intențiunea testatorului a fost contrară, 
legatul surplusului nu va puteă constitui 
un legat universal deoarece soluţiunea 
din nota precedentii are de bază inten- : 
ţia prezumată a  testatorului. (Dalloz, 
Rep. Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
593). $93) 
ef Este considerat ca legat univer- 

sal, legatul tuturor mobilelor sau al tutu- 
ror imobilelor. (Josserand, III, No. 1466; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
191; C. Iamansiu, Î. Roseiti-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, III, No. 1532). 

- 2, Legatul tuturor mobilelor şi imo- 
bilelor însă determinate fiecare aparte 
este considerat ca un' legat particular. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 191. nota 1). 
28. Legatul tuturor bunurilor care le 

posedă testatorul la facerea testamentului 
nu este un legat universal, deoarece nu 
cuprinde şi bunurile ce le-ar dobândi tes- 
tatorul după această dată. (Mourlon, II, 
No. 818: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 191, 19: C. 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1552, 
1555), 
29. Legatul nudei proprietăţi a uni- 

versalităţii bunurilor testatorului .con- 
stitne un legat universal, deoarece la 
stingerea uzufructului, legatarul va avcă 

nescu şi Al. Băicoianu, LILI, No. 1349, 1520,, 

Hamangiu, Î. Rosetti-' 
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deplină proprietate a universalităţii bu- 
nurilor. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1005, Art. No. 1t; Proudhon, Usufruit, 1, No. 475 urm.: Duranton, IX, No. 1SV; Demolombe, XXI, No. 558; Demante et Colmet de Sunterre, IV, No. 144 bis, IV; 
Michaux, Testaments, No. 1126; Aubry ct 
Rau, ed. 4-a, VII, S$ Zi, text şi nota Z, 
p. 465; Dalloz, Rep. Dispositions centre 
vis, No. 3596: Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. ss; Laurent, XIII, No, 518; ]luc, 
VI, No. 320; Baudry et Colin. Donatious 
ct testaments, II, No. 2205; Planiol, Lit, 
No. 2753; Josserand, [IT, No. 1466;.Alexan- 
dreseo; cd. 2-a, IV, partea Il, p. 19; C. 
Ilamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, III, No. 1352). 
30. Dacă testatorul face mai multe le- 

gate particulare și apoi face un legat al 
nudei . proprietăți a restului bunurilor 
sale, acest din urmă legat constitue un 
legat universal. (Dalloz, Rep., Disposi- 
tions entre vis, No. 3591; Supnl.. wtspo- 
sitions entre yiis, No. S01; C. Iamangiu, 
|. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, IîI, 
No. 1552). _ , 
31, Dacă testatorul lasă unei per- 

soane nuda proprietate şi altei persoane 
uzufructul universalității bunurilor sale, 
numai legatul nudei proprictăti constitue 
un legat universal. (Dalloz. Râp.. Dispo- 
sitions entre vils, No. 359; Suppl.. Dis- 
positions entre vifs, No. Sss: Baudrv et 
Colin, Donations et testaments, II, No. 
2294; Josserand, III, No. 14606). 
32, Legatul uzufructului universalită- 

fii bunurilor, nu constitue un legat uni- 
versal. ci un legat particular. (Coin-De- . 
lisle, Commentaire, Art. 1005, No. 4; Toul- 
lier,_V, No. 506, 507; Demolombe, XXI, 
No. 556; Mourlon, II, No. s22; Demante et 
Colmet de Santerre, IV, No. 157 his, II: 
Michaux, Testaments, No. 1127; Aubrv et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 714, p. 468: Dalloz, 
cp... Dispositions entre vifs, No. 3396: Suppl., Dispositions entre vifs, No. SS8; - 
Laurent, VII, No. 17, 19; XIII. No. 526: 
Iluc, VI, No. 320; Baudry_et Colin, Do- nations et testaments, II, No. 2294, 2397: 

osserand, III, No. 1466; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 191. nota 2, 245 urm.; Contra: Duranton, IV, No. 532, 663: IX, No. 208 Masse ct Verg6 sur Zachariac, Il, $ 4s7 text şi nota 12, p. 249, 250; Troplong, Do- nations et testaments, IV, No. 1S48: C. 
Iamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL, Băi- coianu, III, No. 1552, p. 907 text şi nota 
1, 1457 urm.). , , 

383, Pentru instituirea unui legatar u- 
niversal nu este necesar a se întrebuință 
termeni  sacramentali, ci este deajuns 
dacă din termenii testamentului rezultă că 
aceasta a fost intenţiunea  testatorului. 
(Demolombe, XXI, No. 545; Dalloz. Rep. 
Dispositions entre vils, No. 5569; Suppl., Dispositions entre viis, No. 884: Laurent, 
MII, No. 506; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II. p. 489; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1551).



  

Art. 888 

8, Astiel sunt considerate ca instituiri? 
de legatari universali expresiunile: „in- 
stitui pe x, moştenitorul meu” sau „voesc 
cu x să fie legatarul meu”, fără să se arate 
în testament pentru ce anume porţiune 
din succesiune. (Aubry et Rau, cd. 4-a, 
VII, $ 714, 
tions entre vis, No. 3580; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, IL, No. 2291; 
„Alexandresco, ed. 2-a, 1Y, partea II, p. 
159; Comp.: C. IMamangiu, Î, Rosetti-Bă- 
lănescu şi AL. Băicoianu, Il, No. 1351). 
35, Când întrun testament se institue 

în termeni expreşi un legatar universal, 
pentru ca această dispoziţiune să fie ani- 
hilată, se cere ca din celelalte dispoziţiuni 
ale testamentului să rezulte voinja cun- 
trară a testatorului. (Laurent, AX 
507). - 

3G, Fupiul că testatorul face legataru- 
lut universal un legat particular, nu îm- 
plică prin el însuşi că testatorul a voit să-l 
numească numai executor testamentar. 
(Dalloz, Rep., Dispositions entre vis, No. 
3595). 

37. Maudatul conferit executorului tes- 
tameatar nu este incompatibil cu calita- 
tea de legatar universal. (Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II], p. 195, 194, text şi 
nota î, 555). , 
38, Pentru a determină adevăratul ca- 

racter al dispoziţiunilor, trebueşte a se luă 
în consideraţie însăşi . inţelesul 
dispozițiuni iar nu denumirea inexactă pe 
care le-a dat-o testatorul din ervare. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1003, No. 10; 
Troplong, Donations et testamenis, LV, No. 
17S8 urm.:. Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 
714, p. 463, 404; Baudry ct Colin, Donu- 
tions ct testaments, II, No. 2297; Josse- 
rand, III, No. 1467; Alexandresco, ed. 2-a. 
IV, partea II, p. 189, 190: C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu- şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1354). : . 

39, Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran, după termenii testamentului şi in- 
tenţia testatorului, dacă ela înţeles să facă 
un legat universal. (Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre vis, No. 3504 urm, 5507 urm. 
Suppl., Dispositions entre viis, No. 849 
urm.; 584 urm.; Baudry ct Colin, Dona- 
tions cet testaments, II, No. 2271; Josse- 
rand, III, No. 1467: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. partea II. p. 190: C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, 
No. 1351). 

40. Curtea de Casaţie va avcă dreptul 
“să cenzureze instanţele de fond care după 

ce au definit intența testatorului, trag o 
concluzie greşită în ceeace priveşte califi- 
carea legatului.. (Demolombe. AXI. No. 
528: Aubry et Rau, ed. t-a, VII, $ 714, p. 
470; Baudrv ct Colin, Donations et testa- 
ments, ÎI, No. 2270: Alexandresco. cd. 2-a, 
IV, partea II, p.: 190: C. Hamangiu, |. Ro- 
sei Bălineseu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1551). | 
“la Legatarul universal devine deplin 

drept proprietarul universalităţii . bunuri- 

p. 464; Dalloz, Rep., Disposi-" 
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II, No.: 

acestor . 
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lor lăsate de testator, din momentul înce- 
tării din viaţă a acestuia, când este vorba 
de un legat pur şi simplu, neafectat de un 
termen sau condițiune rezolutorie; în 
cceace priveşte legatul afectat de o con- 
dițiune superioară, legatarul universal de- 
vine proprietar din momentul îndeplinirei 
condiţiunei. (Duranton, ÎN, No. 279;. De- 
molombe, XXI, No. 545; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ Zi?, text şi nota 1, p. 175; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vils, No. 
3616; Suppl., Dispositions entre vils, No. 
89; Iluc, VI, No. 520; Baudry et Colin, 
Donations ct .testaments, II, No. 2309, 
2310; Josserand, IEI, No. 14178; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 196, 199; 
Comp.: C. Ilamangiu, I. Bosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1355). 
42, Din faptul că legatarul dobândeşte 

proprietatea bunului legat din momentul 
deschiderei succesiunei, rezultă că el poate 
să înstrăineze bunul legat chiar înainte de 
a Îi pus în posesiunea lui. (Demolombe, 
XAI, No. 631; Aubry et Rau, cd VII, $ 
Zi8, p. 4S1; Laurent, XIV, No. $; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 196, 202. 
205, 351). , 

43, Legutarul universal dobândeşte nu 
numai bunurile pe care testatorul e po- 
sedă în momentul facerei testamentului, 
ci şi acele bunuri ce le-a dobândit până la 
încetarea sa din viaţă. (Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 1003, No. 4; Toullier, V, No. 
506, 507: Troplong,  Donations et testa- 
ments, III, No. 1768; Deimante et Colmei 
de Santerre, II, No. 374; Aubry et Rau. ed. 
4-a, VII, $ 722, p. 458). 
“Mu Legatul universal cuprinde bunu- 

rile care există în natură precum şi bunu- 
rile incorporale cum sunt creanţele, acţiu- 
nile ce trebuesc exercitate şi toate dreptu- 
rile de orice fel, afară de drepturile alipite 
exclusiv la persoana testatorului. (Aubry 
et Rau.. ed. 4-a, VII, $ 722, p. 459; Dalloz, 
Rep.. Dispositions centre vils, No. 3605), 
+ 45, Legatarul universal are drept la 
tot ceeace aduce creşterea succesiuni, cu 
orice titlu. Astfel caducitatea  legatelor 
particulare sau cu titlu universal, profită 
legatarului "universal. (Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vils, No. 3611; Suppl., Dis- 
positions entre 'vifs, No. 899; Alexan- . 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 192). 
46, Dacă există” moştenitori  rezerva- 

tari sau.legatari cu titlu particular şi dacă 
aceşti moştenitori dintr'o cauză oarecare 
cum ar fi refuz, incapacitate, nedemnitate. 
moarte, ctc., nu vin la succesiunea testato- 
rului, bunurile ce li sar fi cuvenit vor fi 
culese de legatarul universal, deoarece ele 
cad în universalitatea patrimoniului. (De- 
molombe. AXI, No. 532, 555: Mourlon, II, 
No. 815: Laurent, XIII, No. 509; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, II, No. 
2259: Planiol, III, No. 2751: Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 192,-195; C. Ha- 
mangiu, I.. Rosetti-Bălănescu şi: Al. Băico- 
ianu, III, No. 1549, 1350). " 

N 
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47, Dacă există mai mulţi colegatari universali, părțile celor cari renunţă la succesiune, revin celorlalți cari acceptă succesiunea. (Merlin, Repertoire,  I.ca- taire $ 11, No. 18 bis: Demolombe, XXII. No. 5353; Mourlon, II, No, 815; Troplong. 
Donatiuns et testaments, IV, No. 2183: Dalloz, Râp., Dispusitions entre vis, No. 4414: Suppl., Dispositions entre vifs. No. 900; Laurent, XIIl No. 505, 510; XIV, No. 518; Ilue, VI, No. 397; Baudey et Colin, Donations ct testaments, Il, “No. 2924; Alexandreseo, ed. 2-a, LV, partea II, p. 
194; C. Iamangiu, [. Rosctti-Bălănescu „si Al. Băicoianu, III, No. 1549). 
48. Dacă insă tribunalul va apreciă în mod suveran, prin interpreiarea terine- nilor. testamentului, a actetor din dosar şi a voinței testatorului că colesatarii au fost instituiți ca legatari cu titlu universal, părțile colegatarilor cari renunță, nu vor profită celor cari acceptă. (Dalloz, Rep. Suppl., Dispositions entre vi[s, No. 900). 
49, Nulitatea legatelor particulare sau 

cu titlu universal, profită egatarului uni- 
versal iar nu moștenitorilor legitimi. 
(Merlin, Repertoire, Institution d'hâritier, section 2, No. 3, section 7, No. 7; Coin- 
Delisle, Commentaire. Art. 1046, 1048, No. 
9; Toullier, V, No. 679: Masse et Verg6 sur 
Zachariae, III, $ 505, nota 12, p 305; Dal- 
loz, Rep. Dispositions entre vils, No. 3011; 
Iluc, VI, No. 323). „ 
50. Numai, legatarul, universal, iar nu şi moştenitorii legitimi, au dreptul să ceară nulitatea legatelor particulare sau cu titlu universal pe care testatorul i le-a pus în sarcină să le plătească: (Alerlin, 

Repertoire, Institulion dWheritier, section 2, No. 5, section 7, No. 7; Demolombe. 
XIII, No. 557; Dalloz: Rep. Dispositions 
entre vils, No. 3611; Troplong, Donations 
et _testaments, IV, No. 178; Iuc, VI, No. 
323). ! 

5i, Când există mai mulţi colegatari 
universali, instituiţi în mod conjunct, /suc- 
cesiunca se va împărţi între ei în porţiuni 
egale, afară de cazul când testatorul a dispus altfel, ceeace se va interpretă în 
mod suveran de tribunale. (Dalloz, Rep. Dispositions entre vils, No. 3610) 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

52, Dacă testatorul a instituit ca le- 
katari universali pe toți moştenitorii săi de sânge, partajul între ei se va face în părți egale, iar nu pe tulpină, deoarece ei vin la succesiune în virtutea testamentului iar nu în virtutea legei. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, ş 722, p. 490), 
53, Legatele universale simulate sunt 

nule când în intenţiunea ărților ele au servit ca un mijloc de a înlătură dispozi- 
jiunile legei. (Demolombe, XVIII, No. 61; 
Aubry et Rau, ed. d-a, VII, $ 050 bis, p. 
30; Dalloz, Rep. Dispositions entre vils, 
No. 3398). ” 
54, Nulitatea legatelor universale va „ putea [i invocată, în principiu, de toți cei 

„ce au interes, adică acei ale căror drepturi 
la succesiune au. fost înlăturate sau mic- 
şorate prin facerea legatelor, (Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vils, No. 3599). - 
55, Astfel au dreptul să ceară nulita- 

tea legatelor universale, în primul rând, 
moştenitorii legitimi. (Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 3599), 
56, Când sunt instituiţi mai mulți le- 

gatari universali, fiecare dintre ci are 
dreptul să ceară: unularea legatelor celor- 
lalţi legatari universali. (Dalloz, Râp., Dis- 
positions entre vifs, No. 3599). 
57, In cazul când printrun al doilea 

“testament s'a instituit un alt legatar uni- 
versal, legatarul universal instituit prin 
testamentul prin care a fost revocat, are 
dreptul să ceară anularea celui de al doilea 
legat universal. (Dalloz, Rep. Dispositions 
entre vifs, No. 3399). - 

58, Legatarii particulari şi cei cu titlu 
universal, au dreptul să ceară anularea 
legatului universal dacă au interes, cum . 
ar fi în cazul când prin această anulare 
se, evită reducerea legatelor- lor. (Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vis, No. 3599). 
59, Anularea unora dintre dispoziţiu- 

nile testamentare nu are nici un efect asupra celorlalte dispozițiuni cari rămân 
valide, devarece diferitele dispoziţiuni ale . unui testament sunt inde endente unele: de: altele. (Dalloz, Râp., Dispositions entre . „vils, No. 3603), 

7 

Art. 889. — Când testatorele are erezi rezervatari !), legatarul universal va cere 'dela: aceştia punerea în posesiune a bunurilor cuprinse. în testament. (Civ: 653, 841 urm., 890 urm., 895, 899, 901; - Pr. civ. 63; L. Timbr. 19 $ 17, 21 $ 23, 23 $ 1; Civ. Fr. 1004). 
Tezt. fr. Art. 1004. — Lorsqu'an decâs du testateur il ya des htritiers auxquels une quotit€ de ses biens est râservte par la loi, ces hfritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le lgataire universel est tenu de leur demander la delivrance des biens compris dans le tes- tament. 

DI 

1) Erezii rezervatari sunt moştenitorii cari au dre dispune in mod liber, cum sunt copili şi părinţii săi, 
ptul la partea din averea de „care defunctul nu putea 
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Bibliografie (continuare). 

CoxsrANTINESCU JAc, N., Despre testamente, p. 102 urm; Despre succesiuni, p. 60 urin. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acbhiesare 20, 
Acţiune 2, 20)—25, 32, 
Administrator provizor 4. 
Anulare 23, 
Apreciere suverană 31, 
Autorizaţie 11, 
Cheltueli 23. 
Competenţă 20, 
Comune 11, 
Condiţiune 10. 
Conservare 11, 33. 
Consimţământ 27, 
Cunsimţământ tacit 27, 2%, 

Coproprictate 15, 
Corespondenţă 3, 
Cotitate disponibilă 
Creditor 16, 35, 
Descendenţi 2. 
Deschiderea succesiunci 8, 

„o, 
Dispensă 7, &. 
Dobândă 16, 3), 
Dovadă 2, 3), 31. 
Excepţiune 24, . 
Executare 23, 
Executare silită 35. 
Executor testamentar 4, 
Femee văduvă 44, 
Fructe 6, &, 13. 
Guvern 14, 
indiviziune 15. 
Intreruperea  prescripţici 

33, . 

9. -
 

Inventar 33, 
Judecătorii de ocoale 22, 
Legat condiţional 10, 
Legat cu termen 9, 
Legat particular 3), 
Legat universal 1 urm. 
Minori 14,   

Mobile +4, 
Moştenitori rezervatari 2, 

3, 4, 17—19, 24-31, 
Notificare 23, 
Nulitate 23. 
Ordine succesorală 3, * 
Părinţi 2, 
Posestune anterioară 12, 

13, 59, 
Posesor «dle rea creilinţăă, 

6. 
Prescripţie 21, 33. 
Proba 29, 3), 31. 
Punere în posesie î urm. 
Punere în posesie bencvo- 

1% 2, 2629. 
Puvere în posesie 

justiţie 2, 29 —23. 
Punerea peceţilor 3, 
Rea credinţă 6. 
Reducţiune 24 . 

prin 

. Remitere de datorie 16, 
Responsabilitate 5, 
Rezervă 24, 25. 
Scutire 7, $. 
Separaţie de patrimonii 

33 
Sezină 4, 
Sezina mobilelor +. 
Somaţie 23, 
Stabilimeat public 11, 
“Termen 9. 
Tribunal 20. , 
“Vrimetere în posesie, 2 

se vedcă cuvintele: ,„Pu- 
nere în posesie”, 

Urmărire silită 35. 
Uzufruct lega! 14, 
Uzurpare &. 
Văduvă 14. 

Doctrină. 

1. Dreptul legatarului universal nu o- 
perează prin simplul fapt al deschiderei 

ucşie ca cl să ceară să 
în posesiunea 

suecesiunei, ci tre 
fie pus bunurilor legate. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
197; C. Hamanegiu,-]. Rosetti-Bălănescu şi 

AL Băicoianu, III, No. 1555). 
9, in cazul când testatorul a lăsat crezi 

rezervatari, adică părinţi sau descendenţi, 
legatarul universal va trebui să ceară dela 
aceştia posesiunea bunurilor legate fie prin 
justiție, fie de bună voie. (Josserand, III, 
No. 1470; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 197: C. Hamangiu, ÎI. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1356, 1557). 

9, Legatarul universal va trebui să 
ccară posesiunea dela moştenitorii rezer- 

„vatari în ordinea în care aceştia sunt che-. 
maţi la succesiunea testatorului. (Alexan- : 
dresco, ed. 2-a. 
Hamangiu, |. Rosetti- 
coianu, III, No. 1337). 

" du Legatarul' universal va trebui să 
ceară posesiunea dela moştenitorii rezer- 
vatari, chiar dacă ar există un executor 
tetamentar căruia testatorul i-ar fi con- 
ferit sezina mobilelor potrivit dispozițiu- 
nilor art. 1026 c. civ. În. (9it c. civ. rom.) 

IV, partea II, p. 19: C. 
ălănescu şi Al. Băi- 

deoarece sezina acestuiu nu poate împie- 
decă sezina moștenitorilor rezervatari. 
(Demolombe, XXII, No. 55, 68; Laurent, 
XIV, No. 54, 539, 370: Alexandresco, cd. 
9-a. IV. partea II, p. 19$, 227, 304; C. Ila- 
mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi-. 
coianu, III, No. 1357). . 

5, Lcgatarul universal nu se poate 
pune în posesiunea bunurilor legate, din 
propria sa autoritate, deoarece această 

procedare angajează răspunderea sa, con-: 
stituind o uzurpare. (Aubryv et Rau, ed. 
4-a, VII $ ZIS, p. 4$0: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 201: Comp.: C. Ila- 
mangiu. Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 1556). 

G, Dacă legatarul universal se pune el 
singur în posesiunea bunurilor lezate. el 
este considerat, în ceeace priveşte fructele, 
ca un posesor de rea credință, fără însă a 
pierde dreptul la legat. (Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vils, No. 3634). 

7. Testatorul nu poate dispensă pe le- 
gatarul universal ca să ceară punerea în 
posesiune asupra bunurilor_ cuprinse în 
testament.  (Coin-Delisle,  Commentaire, 
Art. 1004-—1006, No. 6; Delvincourt, II, p. 
346; 'Toullier, V, No. 494; Duranton, ÎN, 
No. 191, 192; Demolombe, XXI, No. 555, 
022; Troplong, Donations et testaments, 
IV, No. 1792: Demante et Colmet de San- 
terre, IV, No. 146 bis, II; Aubry et Rau, 
ed. 4-a. VII, $ 718, p. 478; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vils. No. 3628; Succes- 
Siuns, No. 75. Laurent, XLV, No. 8, 45; 
Iluc, VI, No. 521; Baudry et Colin, Dona- 
tions ct testaments, II, No. 2310, 2313; 
Planiol, III, No.2760; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 197; C. Ilamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 

| No. 1361). 
8. Cu toate că testatorul nu poate scuti 

pe. legatarul universal să ceară posesiunea 
bunurilor legate, totuşi această scutire are 
de cfect să confere legatarului propricta- 
tea fructelor din ziua deschiderei suceesi- 
unci. (Demolombe, XXI, No. 646, 648: Tro- 
plong. Donations ct  testamenis, III, No. 
1SS8; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 159 bis I; Laurent, XIV, No. 79; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 19, 
290, nota (1). | 

9. Legatarul universal nu va puteă face 
cererea de punere în posesiune decât la 
deschiderea dreptului său. Astfel dacă le- 
gaiul universal este supus unui termen, el 
nu va puică face cererea decât la sosirea 
termenului. (Demolombe, XXI, No. 633; 
Aubry et Rau, cd. s-a, VII, $ ZIS, p. 479; 
Laureni, XIV, No. 56: Alexandresco, ed. 
d-a, 1V. partea II, p. 199), | 

1Q. Dacă legatul universal 'este sub 
condiţiune suspensivă, legatarul nu. poate 
cere predarea decât după îndeplinirea con- 
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dițiunei. (Aubry cet Rau, ed. 2-a, VII, Ş 
715, p. 479; Dattoz, Rep. Suppl., Dispositi- 
uns entre vils, No. 905; Laurent, NV, No. 
56; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ÎI, p. 
199). 

1Î. Dacă legatul universal este făcut u- 
nei comune sau stabiliment public, preda- 
rea nu st va puteă cere decât după ce se 
va Îi obținut autorizaţia guvernului; până 
la această autorizare însă, se puate cere 
predarea cu titlu conservator. (Aubry ct 
Rau, ed. 4-a, VIU, S ZIS, nota 15, ti, p. 
493; Dalloz, Rep. Suppl., Dispositions 
entre vils, No. 904; Luureut, XV, No. 56; 
AMlexundresco, ed. 2-a, 1Y, partea Îl, p. 
199). | 

12, După o părere, legatarul universal 
tebueşte să ceară posesiunea, chiar a bu- 

nurilor care se află dejă în posesiunea sa. 
(Duranton, LĂ, Ao. 272; Demolombe, 
AA, Ao. bI5; Demante et Colmet de San- 
terre, IV, No. 153 bis, LV; Aubry cet Bau, 
ed. t-a, VII, , , 
Rep. Suppl, Dispositions entre vils, No. 
902; Laurent, AL), No. 44, 52; Iluc, VI, 
No. 322, 557; Buudry cet Colin, Donations 
et iestaments, IL, No. 2315, 2314; Alexun- 
resco, ed. 2-a, LV, partea [l, p. 19$, nota; 
C. Mamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, LII, No. 1361). E 

13. După altă părere, legatarul univer- 
sal care se află dejă. în posesiunea bunu- 
rilor legate, nu este ținut, sub peucapsă de 
a pierde fructele, să ceară posesiunea u- 
cestor bunuri. (Alerlin, Repertoire, Lega- 
taire, $ 5, No. Z; Delvincourt, Il, p. 362; 
Toullier, V, Ao. 541; Coin-Delisle., Com- 
mentaire, Art. 1014, 1015, No. 3; Tro- 
plong, Donations "ct testament, Il, No. 
1792). , 

14, Văduva testatorului, legatară uni- 
versală, va trebui să ceară trimeterea în 
posesie, chiar dacă având copii minori, ar 
fi uzufruciura legală a bunurilor cuvenite 
acestora, (Michaux, Testaments, No. 2294; 
Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea LI, p. 
198, nota). i 

15. Dacă  legatarul universal este 
coproprietar în indiviziune u bunurilor ce 
i-au aost legate, el trebueşte să ceară .pu- 
nerea în posesiunea pentru partea legată. 
(Demolombe, XXI, No. 619; Michaux, Tes- 
taments, No. 2295; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
“VII, $ 718, p. 477; Laurent, XIV, No.:44; 
Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 
195, nota. 

16, rentru legatul prin care creditorul 
remite debitorului datoria sa, legatarul nu 
are nevoie să ceară punerea în posesiune 
şi dobânda înceteaziă dela deschiderea 
succesiunei. (Demolombe, XXI, No. 620; 
Mourlon, II, No. S441; Demante ct Colmet 
de Santerre, IV, No. 158 bis, V; Aubry ct 
Rau, cd. 1-a, VII, $ 718, p. 478; Alexau- 

“dresco, ed. 2-a, IV, partea Il, p. 195 nota; 
Contra: Laurent, XALV, No. 46). 

17. Acel care este în acelaş timp moş- 
tenitor rezervatar şi legatar universal, 
după o părere nu este ubligat să ceară pre- 
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Ş$ 718, p. 477, 478; Dalloz, . 

Art. 889 

darea legatului dela ceilalți moştenitori 
rezervatari. (Demolombe, XNI, No. 506). 

18. După altă părere, dacă există mai 
mulţi moştenitori rezervatari şi unul dintre 
ci este și legatarul universal al cotităţii 
disponibile, acesta trebucşte să ceară dela 
ceilalți moştenitori rezervatari predarea 
legatului. (Aubry et Rau, cd. 4-a, VI, $ 
609, nota 22, p. 367; Dalloz, Rep. Supple, 

_Suecessions, No. 35; Laurent, IN, No. 232; 
NIV, No. 45; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea ÎI, p. 197, nota 5; C. Ilamangiu, |. 
Nosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, LII, No. 
1338). . 

19. Lcegatarul universal nu este obligat 
a cere punerea în posesiune, când el este 
în aceluş timp singurul moştenitor rezer- 
vatar. (C. Ilamangiu, [. Rosctti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu III, No. 1358). 
20. Acţiunea  legatarului universal 

contra moștenitorilor rezervatari, pentru 
predarea legatului, se va introduce la tri- 
bunalul locului unde sa deschis -succesi- 
unea. (Demolombe, XXI, No. 628; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ Zis, p. 450; Lau- 
rent, XIV, No. 59; Alexandreseo, ed. 2-a, 
1Y, partea IL, p. 200; C. Hamangiu, |. Ro- 
seti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, IIL No. 
557). ! 
214, Acţiunea legatarului universal con- 

tru mouştenitorilor rezervatari, pentru pre- 
darea legatului, se va prescrie prin trece= 
re de treizeci ani, cari vor curge din 
ziua decesului testatorului. (luc, VI, No. 
557; Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea Il, 
p. 200). | 
„22, In dreptul român, 

zițiunilor art. 5+ din legea judecătoriilor 
de ocoale, acţiunea de predarea legatului 
până la anumită valoare poate fi intro- 
dusă la judecătoriile de ocoale. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea ÎL, p. 200). 
23, Acţiunea de predare u legatului, 

nu poate fi înlocuită prin o somaţiune, pe 
cure ar adresa-o legatarul universal moş- 
tenitorilor rezervatari. (Demolombe, ANI, 
No. 627; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII Ş Zis, 
p. 48; Laurent, XIV, No. 59; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 200). 
24. La acţiunea de predarea legatului 

făcută de legatarul universal, moştenitorii 
rezervatari pot opune, ca excepțiune, o: 
acţiune prin care atacă în nulitate testa- 
mentul sau cer reducerea legatului, dacă 
aduce atingere rezervei lor. (Demolombe, 
XXI, No. 552; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 204). 
25, Toate cheltuelile făcute cu preda 

rea tegatului sunt în sarcina succesiunci, 
cu condijiunea ca ele să nu aducă atingere 
rezervei moștenitorilor. (Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ ZIS, p. 480; Alexandresco, ed. 

IV, partea Hi p. 201, 227). 
26, Predarea legatului universal poate 
fi făcută nu numai pe cale de acţiune în: 
justiţie, ci și de bună voie de către mos- 
tenitorul _rezervatar. (Demolombe, XXI, 
No. 027, 629; Troplong, Donations et tes- 
taments, IV, No. 1$03; Aubry ct Rau, ed. 

potrivit. dispo- 

2-a,
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4-a, VII, $ ZIS, p. 478; Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vils, No. 3037; Supple Dis- 
»ositions. entre vifs, No. 902; Laurent, 
XLV, No. 57; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, II, 2441 urm.; Josserand, 
III, No. 1470; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
»artea II, p. 199; C. Iamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎlI, No. 1356, 
1357). ” 
27, Consimţământul moștenitorului re- 

zervatar la predarea legatului : universal” 
poate avea loc şi tacit, însă existenţa aces- 
iui consimţământ tacit irebuește să fie ne- 
îndoioasă. (Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 3657; Suppl., Dispositions: entre 
vifs, No. 902; Laurent, XIV, No. 57, 5$; 
Huc, VI, No. 358; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 199). „- 
28, lxccutarea legatului universal din 

partea “moștenitorului rezervator sau achi- 
esarea acestuiu, înlocucşte cererea de pre- 
darea legatului. (Aubry et Rau, cd. d-a,: 
VII, $ 7i$5, p. 478: Dalloz, Rep., Suppl., Dis- - 
»ositions entre vifs, No. 902; Laurent, XIV, - 
No. 57, 58; lluc, VI, No. 558; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea IL, p. 199. 

29, Faptul că lesatarul universal se 
află de multă vreme în posesiunea bunu- 
rilor legate, poate constitui o dovadă că 
moștenitorul rezervatar a consimţit să pre- 
dea legatul. (Aubry ct Rau, ed. f-a, VII, $ 
718, p. 479; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, par- 
tea II, p. 200). . 
30, Pluta dobânzilor unui legatar par- 

ticular, făcută de către moştenitorul re- 
zervatar, legatarului, constitue o punere 
tacită în posesiune: (Aubry ct Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 718, p. 478; Laurent, XIV, No. 58; 
Alexandresco, ed, 2-a, IV, partea II, p. 
199). 
31, Dovada predării de bună voie a le- 

gatului din partea moștenitorului rezer- 
_Yatar va putea rezultă din corespondența 

părţilor, care va fi apreciată în mod su- 
veran de tribunal. (Demolombe, XAI. No. 
629; Aubry et Rau, cd. ta, VII. $ 718 p. 
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487; Laurent, XIV, No. 57; Alexandresco,, 
cd. 2-a, LY, partea LL, p. 200). . 

39, Legatarul universal până la pre: 
darea legatului, nu are dreptul să exercite 
nici o acţiune, nici să se execute contra su 
vreo acţiune cu privire la bunurile cu- 
prinse în legatul său. (Foullier, V, No. 572 
urm.; Duranton, IX, No. 200; Demolombe, 
XVII, No. 36; XXI, No. 555, 633; Mourlon, 
II, No. 858; Aubry-et Rau, cd. t-a, VII, $ 
718, p. 481; Laurent, X1V, No. 62; Baudry 
et Colin, Donations ct testaments, II, No. 
9575, 2448; Josserand, III, No. 1477; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 201. 

202; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 

Al. Băicoianu, III, No. 1335, 1364). 
33, Până la punerea în posesiune, lega- 

tarul universal are dreptul să ia măsuri de 
conservare, cum ar fi: punerea peceţilor, 
facerea inventarului, cererea de separație 
de patrimonii,: întreruperea _prescripțici, 
ete. (Demolombe, XXI, No. 632; Demante 

ct Colmet de Santerre, 1V, No. 151 bis, |; 
Aubry et Rau, ed. f-a, VII, $ ZIS, p. 41: 
Laurent, XIV, No. 32 urm; Planiol; III, 
No. 2759; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 202; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 1555, 1364). 

234, Până la punerea în posesiune, dacă 
drepturile legatarului universal sunt con- 
testate, acesta poate cere numirea unui . 
administrator provizor. (Alexandresco. ed. 

1V, partea II, p. 202). 
35, Creditorii legatarului universal pot 

urmări bunurile legate, însă plata talo- 
rilor urmărite se va face după punerea în 
posesiune. (Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, S 
718, text şi nota 22, p. 481: Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 203). . 

26, A sc vedeă: art. SSS din codul ci- 
vil cu notele respective. 

Jurisprudenţă 

(Continuare dela 1924 până Ia 1927). 

|, A se vedeă: art. 0655, nota 2. 

„Art. 890.— Legatarul universal are drept a: pretinde fructele 
bunurilor cuprinse în testament, din ziua cererei în judecată, sau 
din ziua în care eredele a consimțit a-i da legatul. (Civ. 123, 485 
urm., 854, 889, 898, 899; Civ.:Fr. 1095). 

Tei. fr. Art. 1005.— Neanmoins, dans les memes cas, le l&gataire universel 
aura la jouissance des biens compris dans le testament, ă compter du jour du 
dects, si la demande en d6livrance a €t6 faite dans Lannte, depuis cette” &poque; 
sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande forme en 
“justice, ou du jour que la dâlivrance aurait €t€ volontairement consentie. . 
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Doctrină, 0 
1, Pentru ca  legatarul universal să 

aibă dreptul la fructele sau dobânzile lu: 
crurilor legate, trebuie să fi obţinut pu- 
ncrea în posesiune asupra acestor bunuri, 
iar până atunci Îructele se cuvin moşteni- 
torilor repectivi. (Aubry et Rau. ed. 4-a, 
VII, $ 718, p. 4S1; Laurent, XIV, No. 69; 
Josserand, III, No. 1470; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 201, 210; C. Ha- 
mangiu, Î. iosetti-Bălănescu şi AL. Băi- 
coianu, Ili, No. 1362). 

2, Potrivit dispoziţiunilor art. 1013 c. 
civ. În. (900 c. civ. rom.) care se aplică şi 
la legatul universal, legatarul-universal, 
prin excepţie, va dobândi fructele biinu- 
rilor legate din momentul decesului tes- 
iatorului în două cazuri: 1) când testato- 
rul a prevăzut în testament că legatarul 
va dobândi. fructele din momentul dece- 
sului; 2). când s'a legat o rentă viageră 
sau o pensiune. (Alexandresco, ed. 2-a. 
IV, partea II, p. 210, 211, text şi notele 1, 
2, 294; C. Iamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu 
şi Al, Băicoianu, III, No. 1363). 

8,. În ceeace priveşte fructele, vom 
- aplică regulele dela uzuiruct atât-în 
cecace priveşte împărțirea lor în fructe 
civile şi naturale cât şi în privinţa dobân- 
direi lor. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 211, 219). 

„Art. 891.— Când testatorele 
legatarul universal va cere dela 
cuprinse în testament. (Civ. 653; 
21 $ 23, 23 8-1: Civ. Fr. 1006). 

“Test, fr. Art. 1006.— Lorsqwau dtets du test 
„tiers auxquels une quotit€ de ses biens soit reseriţ 
universe] sera saisi de plein droit par | 
demander la delivrance. 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TEŞTANENTARE Art, 891 

4 Dacă legatarul universal a avut po- 
sesiunea de fapt a bunurilor legate din 
ziua deschiderei succesiunei, el va trebui 
să restitue moștenitorilor rezervatari, îruc: 
tele percepute de! cel până în momentul 
punerei în posesie. (Alexandresco, ed. 2-a, 
LV, partea LI, p. 213). 

5, Dispoziţiunile art. "1005 e. civ. fr. 
(SV0 ce, civ. rom.) .îşi găsesc aplicaţiunea 
când legatatul universal se găseşte în con- 

„_curență cu moştenitorii rezervatari; când 
însă nu. există decât colaterali sau nu 
există deloc moştenitori, veniturile bunu- 
rilor cuprinse în testament se cuvin lega- 
tarului universal din momentul decesului 
testatorului. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
parieca II, p. 212, 215: Nacu, Il, p. 371, 
572; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, ÎI, No. 1362). . = 

6. Cu toate că testatorul nu poate scuti 
ve legatarul universal să ceară posesiunea 
unurilor legate, totuşi, această scutire are 
de efect să confere legatarului proprieta- 
tea lructelor din ziua deschiderei succesi- 
unei.. (Demolombe, XXI, No. 646, 633: Tro- 
plong, Donations cet testaments, III, No. 
1558; Demante et Colmet de Santerre, LV, 
No. 159 bis I; Laurent, XIV, No. 79; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 19%, 
290, nota 1). a 

Z, A se vedeă: art. 559 din: codul civil 
cu notele respective. 

, 

nu 'a lăsat erezi rezervatari !). 
justiţie?) posesiunea bunurilor 

ateur îl n'y aura pas V'heri- 
e par la loi, le legataire 

a mort du testateur, sans ctre tenu de 

7 
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INDEX ALFABETIC 
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Act de deces 3, . | 
Apel 16, - 
Ascendent 2, , 
Autoritate de lucru jude- 

cat'14, 15, 
-Cale contencioasă 17. 
Cale graţioasă 13, 16. 
Captaţie 11, 12. 
Competenţă 8. , 
Complectul tribunalului 1 i 

Contestaţie 9—12, 17, 

= 

Deschiderea succesiunci 8. 
Drept comun 9, 10, 14. 
Drept francez î, 
Drept român 1,5, 
Graţioasă cale 13, 16.. 
Gretă 4, : 

. Hotărire 17, 
Identitate 6, , 
Incapacitate 11, 12, 
Inceţare din viaţă 3, 
Judecătorii de ocoale 8, 
Jurnale 14+—17,:- 

Deces 3, „|. Justiţie 1 urm. 
Depunerea testamentului | Legat particular 7. 
+ ” Legat universal 1 urm, 

  

dispune ia mod liber, cum sunt copiii şi părinţii săi. 
o 

„Opoziţie 16, 
-Prejudecarea fondului 3, 

7 

1) Erczii rezervatari sunt moştenitorii cari au dre 

"Punere în posesie 4 urm, 

>. 60 urm; 

Moarte 3, 3, . Sezină 1, 2, 
Moştenitori rezervatari 1, Sugestie 11, 12, 

Taxc succesorale 6, 7. 
Testament 4, - 
Testament autentic, 1, 5, 
Testament olograf, 10, 
Tribunal 8, 13... , 
Trimetere în posesiune 1 

urm. . 

Prezentarea testamentului 

. 

Doctrină, | 

Î. Contrar ca în dreptul francez, în . : 
dreptul /român; legatarul universal. nu are 
niciodată sezină şi în lipsă de moşteni- 

, 

ptui la partea din averea'de care defunctul: nui putcă 

ul francez prin art. 1007 nu prevede această cerere făcută prin justiţie. . 
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tori rezervatari, chiar când testamentul ar 
fi autentic, el trebueşte să ceară posesiunea 
bunurilor cuprinse în testament dela jus- 
tiție. (Alexandresco, cd. 2-a. IV, partea IL. 
p. 203, 204; C. Ilamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1556, 
o II 

5, Chiar dacă legatarul universal ar fi 
un ascendent din cei cu sezină, va cere 
punerea în posesiune dela justiţie, dacă 
nu există moştenitori  rezervatari. (ile- 
xandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 204). 

3, Tribunalul în rezolvarea unei cereri 
a unui legatar universal de a fi trimes în 
posesiune, asupra bunurilor: cuprinse în 
legatul său, va trebui mai întâi să stabi- 
lească decesul testatorului, a cărui dovadă 
se face prin actul de deces şi apoi va cer- 
cetă dacă nu sunt moştenitori rezervatari. 
(Demolombe, XXI, No. 505: 'Troplong, Do- 
nations et testamenis, ILL, No. 1527; Mour- 
lon, II, No. $56; Laurent, XIV, No. 35, 
43: Alexandresco, cd. 2-a. IV, partea II, p. 
295; C. lamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi 
AL Băicoianu, ÎN, No. 1359). 

iu Pentru rezolvarea cererei de trime- 
tere în posesiune, dacă testamentul nu a 
fost depus la grefă conform art. 1007 e. civ. 
[r. ($93 c. civ rom), tribunalul va cere 
prezentarea testamentului pentru a cer- 
cotă dacă îndeplineşte condiţiunile cerute 
de lege: astfel, dacă testamentul este olo- 
graf, să se cerceteze dacă cl este scris, 
datat şi semnat de testator. (Demolombe. 
NI, No. 505: Massc et Verge sur Zacha- 
riac, Il, $ 40$, nota 4. p. 252; Mourlon, Il. 
No. 839: Laurent, AIV, No. 24% Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea Il, p. 2; 
Comp.: C. Hamangiu, |. Rosetti-ilăneseu 
şi Al. Băicoianu, Il No. 1359). 

5, În dreptul român în cazul când nu 
există moştenitori rezervatari, legatarul 
va cere punerea în posesie dela Justiţie, 
chiar dacă testamentul prin care a fost 
instituit ar fi autentic. (Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 119). 

G. Tribunalul chemat 
asupra unci cereri de trimetere în pose- 
siune, va căută să se încredinţeze de iden- 
titatea legatarului universal şi dacă sau 
plătit taxele de înregistrare. (Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea II, p. 209). 

7. Legatarii universali sunt ci obligaţi 
să plătească taxele de înregistrare, dato- 
rite de legatarii particulari, reţinând din 
legat, taxele plătite. (Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 204, nota 3). 

8. Cererea de punere: în posesiune se 
va adresă tribunalului sau judecătorului 
de ocol—în limitele compentenţei sale—al 
locului unde s'a deschis succesiunea. (Ale- 
xamlresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 204; 
C. Ilamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi AL. 
Băicoianu, III, No. 1557). - 

9. Cu ocazia rezolvirei cererei de pu- 
nere în posesie, tribunalul va apreciă-dacă 

"legatul este sau nu universal, fără a se 
prejudecă însă fondul dreptului, care ur- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILI; TESTAMENTANI: 

a se pronunţă 

Codul civil 

mează a fi soluţionat, în caz de contesta- 
țiune. pe calea dreptului comun. (Jos- 
serand, III, No. 1472; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p.. 209). 

(0. lucă cu această ocaziune, se face 
o contestaţie, de exemplu, că testamentul 
ologral nu este scris de testator, tribuna- 
lul va apreciă, fără a prejudecă fondul, 
admițând sau respingând cererea de pu- 
nere în posesie. (Demolombe, XĂI, No. 
507; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 710, p. 
440; Laurent, XIV, No. 35; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, pariea ÎI, p. 209 nota). 

(|. Deusemenca dacă cu această oca- 
ziune. se face o contestaţie cu privire la 
viciile. interne ale testamentului, cum ar 
fi incapacitatea testatorului, captaţia sau 
sugestia, ele nu pot face obiectul discu- 
ției pe această cale, ci numai pe calea 
dreptului comun. (Massc et Verge sur Za- 
chariae, III, $ 495, nota 3, p. 252; Laurent, 
XIV, No. 26; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 209, nota). 

(2. După altă părere, în acest caz, tri- 
bunalul, dacă i se va părcă întemeiată 
contestaţia, va puteă respinue cererea de 
punere în posesie a legaturului universal. 
(Demolombe, ANI, No. 508: Troplong, Do- 
nations et testaments, III, No. 1830; Comp.; 
Josserand, III, No. 1472). 

13, Trimceterea în posesiune se face de 
complectul tribunalului, pe cale graţioasă, 
iar nu «le preşedintele tribunalului. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, 11, partea |, p. 204, 
205; C. Iamangiu, |. Rosetti-Bălănescu și 
Al. Băicoianu, III, No. 1359). - 

(4. Jurnalul de trimetere în posesiune 
este un act de jurisdicțiune graţioasă şi nu 
închide .dreptul moştenitorilor de a atacă 
testamentul pe calea dreptului comun. (i- 
lexandresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 205, 
205; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 1360). 

15. Jurnalele de trimetere în posesiune, 
nu au autoritatea de lucru judecat. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 205, 
nota 1; C. Ilamangiu, [. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1360). 

ÎG, iceste jurnale nu sunt supuse 
opoziţipi sau apelului, deoarece nu există 
litigiu, ci numai o cerere unilaterală şi 
dreptul comun nu-şi găseşte aplicarea în 
această materie.  (Alexandresco, ed. 2-a, 
1Y, partea II, p. 206, 207, Comp.: Planiol, 
III, No. 2757: Comp... Contra: C. liaman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1359)... 

17. Dacă însă tribunalul sa pronunțat 
asupra a două sau mai multe cereri opuse 
de punere în posesie, asupra aceleiași 
averi de succesiune. dreptul comun îşi va 
găsi aplicaţiunea, deoarece s'a pronunţat o 
hotăriîre contencioasă. (Alexandresco, ed. 
2-a, ÎV, partea II, p. 207; C. Hamangiu, |. 
Rosctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1559). . 

i8, A se vedcă: art. SS9 şi S90 din co- 
dul civil cu notele respective. 
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Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

[. lucheicrile de trimitere în 
pronunțate fără desbateri contradictorii 
pe baza art. 635 şi SOL cod. civ., sunt acte 
«e jurisdicție grațioasă cărora trebuie să 
li se aplice regulile stabilite pentru ase- 
menea acte prin codul de procedură ci- 
vilă (art. 104). 

Incheierile de trimitere în posesie nu 
sunt opozabile terţilor faţă de care ele 
nu pot avcă nici un efect practic. În con- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

»osesie . 

Art. 892 

secință, terţii care n'au luat parte la ju- 
decarea lor pot contestă pe cale conten- 
ciuasă, în orice fel de procese, calitatea de 
moştenitor recunoscută prin ele, 

Faptul că aceşti terţi au atacat anterior 
cu contestaţie încheierea de trimitere în 
posesie, fără a se discută cu acel prilej 
calitatea de moștenitori a trimişilor, nu 
poate constitui o recunoaştere tacită a 
acestei calităţi, valabilă pentru procesele 
ulterioare. (trib, Buzău s, ÎI. Jurnal 2937 
din 16 Aprilie 1926. Pand, Sipt., 18/1926, 
Pand. Rom. 1926, TI, s7). 

2, i se vedeă: art. 033, notele 5 şi 9, 

Art. 892. — Testamentul olograt sau mistic !), înainte de a fi 
executat, se va prezentă tribunalului de judeţ în ocolul cărui s'a 
deschis succesiunea. 

Preşedintele va: constată prin proces-verbal deschiderea tes- 
găsit. și va ordonă depunerea lui tamentului şi starea în care l-a 

la grefa tribunalului. (Civ. 
662—664; Leg. timbr. 
Fr, 1007). 

95, 859, 864 urm., 877 
19 $ 17,20 $11, 21: $ 23, 23 $ 1; Civ. 

» 878; Pr. Civ. 63, 

Teat. fr. „it. 1007. — "Tout testament olographe sera, avant Metre mis ă 
excention, prezente au president du tribunal de premitre inxtance de Varrondis- sement dans lequel -la suecession est ouverte. Ce testament sera ouvert, sil est cachete. Le president dressera procts-verbal 
de Llâtat du testament, dont îl ordonner 
par lui commis, 

Si. le testament est dans la forme mystique, sa prâsentation, son ouver 
sa description et.son depot, seront fait: de la mâme manicre:; mais 
ne pourra se faire quwen prexence de ceux des notaires et des te 
de Laete de suseription, qui se troureront sur les licux, ou cux 

de la presentation, de Vouverture et 
a le depât entre les mains du notaire 

ture, 

l'ouverture 
moins, signatairex 
appeles. 

Teat fr. Ant. 1007 (Complectat prin legea din 25 artic 1899). — "Tout 

-"Outerte.. Ce test 

le depât entre les imains du notaire 

Le greflier dresse 

  

  
— 99] — 

„testament Olographe sera, avant d'etre mis 
tribunal de premitre instance de Varrondissement dans lequel la suceession est 

ament sera. ourert, s'il est cachete. Le president 
verbal de la presentation, de Youverture et de lâtat « 

ă exceution, presente au president du 

dressera proets- 
lu testament, dont il ordonnera 

par lui coummis. 
Dans les colonies francaises et les pays du protectorat, le testament olo- 

graphe des personnes ayant conserv6 leur domicile en France ou d 
colonie sera prâsent€ au president du tribunal de premiere 

| decăs ou au president du tribunal le plus voisin. Ce m 
verture du testament et en constâtera letat d 

ans une autre 
instance du lieu du 

agistrat proeedera î l'ou- 
ans un proces-verbal. 

ra une copie figure du testament et la deposera dans les „minutes du greffe. le testament et une exptdition du procâs-verbal 
seront ensuite transmis, sous pli seelle, au president du tribunal du « 
defunt, qui se conformera, pour louvrerture et le depot 
dans le paragraphe l-er. Les mâmes râgles sappli 
des personnes ayant leur domicile dans les colonies, 

Si le testament est dans la forme mystique, sa prese 
description et son depât seront faits de la mâme m 
ipourra se faire qu'en prtsence de ceux des notaires e 
lacte de suseription, qui se trouveront sur les licux, 

('ouverture 
lomicile du 

» dux preseriptions contenues 
queront au deces, en France, 

ntation, son ouverture, sa 
anicre; mais l'ouverture ne 
t des temoins, sienataires de 
ou eux appeles. 

1) In textul francez, lipsesc cuvintele: „sau mistic“. : ,
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Bibliografie (continuare). 

CossTANTINESCU JAc. N., Despre testamente, p. 101. 

INDEN ALFABETIC 
(la doctrină). 

Act de deces 7, 
Act de Judrisicţiune con- 

tencioasă 10. 
Act de jurisdicţiune gra- 

ţioasă 9, 
Act de jurisdicţiune 

luntară 5. 
Acţiune 12, 
Adausuri 6. 
Apel 9, 10, 
Competenţă +. 
Consimţământ 1!, 
Deces î, 
Depunerea testamentului 

5,9, 
Deschiderea testamentului 

6, .% . 
Descriere 6, 8, 
Domiciliu 4. 
Fraudă 6, 13, 
Incetare din viaţă 7. 
Jurisdicțiune conteacivasă 

VO 

Jurisdicţiune graţioasă 9, 
purisdicțiune voluntară 5. 
segat universal î urm. 
Liberarea testament, îî, 

Moarte 7, 
Moştenitori rezervatari |, 

» 

Nulitate 13, 
Opoziţie 9, 1, 
Ordonanţă 9, 1). 
Peceţi 6. 
Pretatâmpinarea fraudelor 

d 

Preşedintele tribunalului 
1 urm. 

Prezentarea testamentului 
| urm, 

Proces-verbal 9, 10. 
Punere în posesie 12, 
Refuz &, 11. 
Sigiliu 6, 
“Sare materială 6, 
Stersături 6, 
Străini 15, 
“Vestament autentic 3, 
Testament mistic 4 urm. 
Testament olograf 1 urm. 
Tratate internaţionale 15. 
Trimetere în posesiune 12, 
Vicii aparente 8,   

Doctrină, 

|. Formalităţile- prevăzute de urt. 1007 
c. civ, Îr. ($92 ce. civ. rom.) trebuesc înde- 
»linite fără deosebire dacă testatorul a 
ăsat sau nu a lăsat moştenitori rezerva- 

tari. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, parica II, 
p. 119). 

2, În cazul când există moştenitori 
rezervatari şi legatarul universal a fost 
instituit printr'un testament olograf sau 
mistic, cl este obligat, ca înainte de a 
cere predarea legatului, să prezinte tes- 
tamentul preşedintelui tribunalului. (Dal- 
loz, Rep., Dispositions centre vifs, No. 
3641; Comp.: C. llamangiu, Il. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, Il, 125). 

3, Dispoziţiunile art. 1007 ce. civ. fr. 
(892 ce. civ. rom.), se aplică numai testa- 
mentelor olografe şi mistice iar nu şi 
testamentelor autentice, a căror stare ma-: 
terială a fost constatată de ofiţerul pu- 
blic care l-a primit şi care sunt execu- 
torii prin cele înşile, fără să fie nevoie 

“de îndeplinirea vreunei  formalităţi. 
(Mourlon, II, No. $54; Laurent, XIV, Xo. 
14; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II. 
„17, text şi nota 3: C. Hamangiu, ]. 
osetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, UI, 

No. 1267). 
4, Cu toate că potrivit dispoziţiunilor 

art. 1007 c. civ. îr. (892 c. civ. rom.), tes- 
tamentul irebueşte prezeniu.. preşedin- 
telui tribunalului județului în care s'a 
deschis succesiunea, totuşi el poate fi 
prezentat. şi preşedintelui tribunalului 
domiciliului persoanci la care a fost de- 
pus testamentul, deoarece această dis- 
pozițiune a legci nu arc un caracter im- 
erativ și prohibitiv. (Demolombe, XĂI, 

No. 501; Dalloz, Râp., Dispositions entre 

“vis, No. 331%; Laurent, XIV, No. 16; kuc, 
VI, No. 324; C. Ilumangiu, |. Rosetti-pută- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1254). 

5, Preşedintele tribunalului nu ia cu- 
noştinţă de actul ce i se prezintă, ci face 
numai un act de jurisdicțiune voluntară, 
procedând la deschidere şi ordonând de- 
punerea testamentului. (Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vils, No. 2749). * 

G, Preşedintele tribunalului îndeplineşte 
formalităţile prevăzute de art. 1007 e. cir. 
Îr. (592 ce. civ. rom.) în scopul de a pre- 
întâmpină fraudele ce sar puteă face după 
deschiderea testamenielor. Aceste formali- 
tăţi constau din descrierea modului cum a 
fost strâns şi închis testamentul, marca şi 
„numărul peceţilor, starea materială a tes- 
tamentului, cuvintele prin care începe şi 
se termină testamentul, straturile, adausu- 
rile, numărul rândurilor, ete. (Demolombe, 
NAIL, No. 548, 5349; Mourlon, LI, No. 834; 
Laurent, AlV, No. 185: Alexandresco, ed 
2-a, IV, partea II, p. 118, text şi nota 1; C. 
Ilamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, ÎLI, No. 1254, 1254). 

7. Pentru a se puteă procedă la deschi- 
derea testamentului; trebucşte a. se pre- 
zentă actul de deces al testatorului. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea Il, p. 118). 

8. Chiar dacă testamentul ar prezentă 
vicii aparente, preşedintele tribunalului 
nu poate refuză să proceadă la deschide- 
rea, descrierea şi ordonarea depunerei 
lui. (Troplong, Donations et testaments, 
IV, Ao. 1S21; Dalloz, Râp., Dispositions 
entre vifs, No. 3644). 

9, Ordonanţa preşedintelui  tribuna- 
lului prin care ordonă depunerea teşta- 
mentului, după o părere,. constitue un act 
de jurisdicţiune graţioasă, care nu poate 
fi nici opozată înaintea tribunalului, nici 

"atacată cu apel la Curte. (Huc, VI, No. 
325). | 

10. După altă părere, această ordo- 
- nanţă poate fi atacată, deoarece consti- 
tue un act de jurisdicţiune contencioasă. 
(Baudry_ et Colin, Donations et  testa- 
ments, II, No. 591). 

((, Testamentul olograf mistic odată 
depus la grefă nu mai poate îi liberat, nici 
chiar in cazul când ar consimţi la aceasta 
toți moştenitorii, deoarece din acest mo- 
ment el aparțihe justiţiei pentru a-l ţine la 
dispoziția celor interesaţi. (Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 118; C. Haman- 
iu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. vincoianu, 
II, No. 1254). 
12, Inainte de îndeplinirea formalită- 

ților prevăzute de art. 1007 c. civ. fr. 
(892 c. civ. rom.) legatarul universal 'nu 
are nici o acţiune în justiţie şi nu poate 
fi pus în posesiunea bunurilor cari com- 
pun legatul său. (Demolombe, XXI, No. 
498; Mourlon, II, No. 854; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV. partea II, p. 117, nota 2). 
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13, Neîndeplinirea formalităţilor pre- 
văzute de art. 1007 e. civ. În. (S92 e. cir. 
rom), nu aduce nulitatea testamentului 
olozrai. (Delvincourt, II, p. 5Ss; Demo- 
lombe, XXL, No, 505: Vazeille, Suecessions, 
Art. 1007, No. 2; Aubrv et Rau, ed. 4-a, 
VII $ 710, p. 444: Dalloz, Rp. Disposi- 
tions entre viis, No. 2777; Laurent, XIV, 
No. 20; Baudry cet Colin, Donations et 
testameuts, JI, No. 2341; Alexanaresco, 
ed. 2-a. 1V, partea II, p. 119: u. staman= 
giu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1934). 

14, Faptul că testamentul olograf îna- 
inte de a fi fost prezentat preşeaintelui 
tribunalului, a fost deschis de către le- 
gatar sau de soţul testatorului nu aduce 
nulitatea lui. dacă nu este fraudă. (De- 
molombe, XXI, No.. 503; Troplong. Do- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 893 

nations et festaments, III, No. 1819; Aubry 
ct Rau, cd. 4-a. VII, $ 710, nota î;p. 
444; Laurent, XIV, No. 20; Iluc, VI, No. 
524; Baudry ct Colin, Donations et tes- 
taments, II, No. 254; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 119). 

5, Dispoziţiunile acestui articol.se a- 
plică. şi testamentelor făcute de străini în 
țara noastră, afară de cazul când se de- 
roagă dela aceasta prin tratate internaţi- 
onale. (Baudrw et Colin, Donations et tes- 
taments, II, No. 2251; Alexandresco, ed, 
2-a, IV, partea IE, p. 120). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până 1a 1927). 

|, A se vedeă: art.:1198, nota 15), 

Art. 893.— Legatarul universal, care va veni la moştenire în 
concurs cu un erede rezervatar, este obligat la datoriile şi sarcinele 
succesiunei personal până în concurența părței sale, și ipotecar 
pentru tot:). (Civ. 550 urm., 774, 775, 7717, 718, 841 urm., 888 urm,, 
896, 897, 902, 1743, 1792; Civ. Fr. 1009). 

Test. fr. Îvt. 1009. — Le ltgataire universel qui sera en concours avee 
un heritier auquel la loi reserve une quotit6 des biens, sera tenu des dettes et 
charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, 
et hypothecairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, saut le cas de reduction, ainsi qu'il est expliqut aux articles. 926 e1.927, 

Bibliografie (continuare). 

CoxsrasȚixEscu JAc, N., Despre testament, p 118; 
LAZARESCU Em, AL., Des droits du conjoint survivant, p. 21, 24, 27, i 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Acceptare sub beneficiu 
de inventar 0,9, 

Acţiune personală 16. 
Bencficiu de inventar 8,9, 
Boală 13, 
Cheltueli 13, 
Concurenţă 2. 
Concurs 1 urm. 
Cotitate disponibilă 1. 
Creditori 16, 17. 
Cunoştinţă 12. 
Datorii 1—7, 10,11, 16—19. 
Dispensă 10. . 
Executare silită 16, 17. 
Fructe 12. 
Impozite 13. 
Immormântare 13. 
Iateres comuna 14. 
Inventar 13. 
Interzicere 9, 
Înterzis 9. 
Ipotecă 16, 18, 19. 
Legat cu titlu universal 

6, 15, . 
Legat particular 14, 15. 

gal universal 4 urm, 
Lipsa moștenitorilor rezer- 
” vatari 4, 5,6. 
Minor 9, : 
Moştenitori ab intestat 5.   Moştenitori rezervatari 4— 

—— 

1) Art, 
de reduction, 

3, î—14, 69, 
Partaj 13, , 
Plata” datoriilor 1—7, 10 

11, 16—%, 
Plata sarcinelur 1—7, 10, 

11, 13—15. 
Plata totalităţii datoriilor 

14. 

Plata ultra vires eniolu- 
menti 7. 

Pluralitatea de legatari 3,5, 
6,1. 

Posesiune de sea credinţă 
12. 

Proporţionalitate 1 urm, 
Punere în posesie 17, 
Punerea peceţilor 13, 
Rea credinţă 12, 
Recurs 19, 
Redactare găsită 2. 
Restituire 12, 
hezervă 10, 
Sareine, a se vedeă cu- 

vintele: „Plata sarcinee 
lor*, ” 

Scutire 10, 
Taxe succesorale 13, 
Trimetere în posesiune 17. 
Ultra vires emolumenti 7, 
Urmărire silită 16, 17, 

Doctrină. 

[„ Potrivit dispoziţiunilor art. 1009 e. 
civ. fr. (895 c. civ. rom.), când legatarul 
universal va veni la moştenire în con- 
curs cu moştenitorii rezervatari. tre- 
ueşte să suporte o parte din pasiv pro- 

porțională cu cutitatea disponibilă, (Plu- 
niol, JII. No. 2265: Josserand, III, :No. 1482: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 217; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu și 
AL. Băicoianu, III, No. 1566, 1568). | 2. Expresiunea: „până la concurența părții sale“, întrebuințată în art. 893 e. cv. român; nu este exactă, ci trebuia să se spue că legatarul universal plăteşte 
datoriile şi sarcinele succesiunei în 
proporție cu partea sa; astfel de exemplu 
dacă legatarul universal ia jumătate din : succesiune, el va plăti jumătate din da- torii. (Alexandresco, 'ed. 2-a, 1V, partea 
II, p. 215, nota 4; Comp.: Mourlon, ÎI, No. 
458; Marcad€, Art. 1009; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII. $ 723, p. 500; Laurent, XIV. 
No. 89; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, ÎlI, 1568, 1572). 

francez corespunzător 1009, continuă: „et li sera tenu «d'acgiller tout les iegs. sauf le cas ainsi qu'il est expliqut aux articles Y20 ei 927" (adică art, 852 şi 853 din Codul Civil român),



Art. 893 

3, În cazul când sunt mai mulţi le- 
gatari universali, cari vin în concurs cu 
moștenitorii 'rezervatari, fiecare dintre ei 
va trebui să suporte o parte din pasiv 
proporţională cu partea ce o iâ din suc-. 
cesiune. (Mourlon, II, No. 858, S47; Pla- 
niol, LII, No. 2765; Josserand, III, No. 1452; 
Alexundresco, ed. 2-a, 1V, partea I], p. 217). 

- Zu Dacă legatarul universal vine sin- 
gur la succesiunea testatorului fără mo- 
ştenitorii rezervatari, el va fi ţinut să 
suporte toate sarcinele şi datoriile succe- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTĂRE Codul civil 

hosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. LU, 
„No. 1572; Nacu, II, p. 575; Matei Canta- 

siunci ca şi un moştenitor ab antestat. 
(Merlin, hepertoire, Legataire, $ 7, Art. 1, 
No. 17; Delvincourt, II, p. 354; Toullier, 
V, No. 350, 495: Duranton, VI No. ti, 
453; IX, No. 201; Demolombe, XV, No. 
117; XVII, No. 37, 33; Vazeille, Succes- 
sions, Art, 795, No. 10; Troplong, Dona- . 
tions ct testaments, IV, No. 1856: Alour- 
lon, II, No. 438; Demante et Colmet de 
Santerre, IV, No. 148 bis, Il; Aubry et: 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 723, p. 496; Dalloz, 
Rep., Dispositions centre vils, No. 3680; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 929; 
Laurent, XLV, No. 100; Iluc, VI, No. 338: 
Baudry et Colin, Donations ct testaments, 
11, No. 2371, 2476 urm.; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 215, 216, 217; C. Ila- 
mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1367, 1375; Contra: Mar- 
cade, Art. 1002, No. 2. 
5, Dacă sunt mai mulţi legatari uni- 
versali cari vin singuri la succesiune, ci 
vor plăti datoriile şi sarcinile suecesiu- 
nei, deasemenea ca şi mâştenitorii ab in- 
testat. (C. Ilamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, ILI, 1567, 1375). 

6, Dacă pe lângă un legatar universal, 
există şi un legatar cu titlu universal şi 
nu există moştenitori rczervatari, fie- 
care este obligat la plata datoriilor şi 
sarcinclor succesiunci în proporție cu 
partea succesorală la care au dreptul. 
(C, lamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AI, 
Băicoianu, III, No. 1567, 1575). 

7. In cazul când legatarul universal 
vine la succesiune în concurs cu un mo-. 
ştenitor rezervatar, cl reprezintă pe de- 
cujus şi este obligat să plătească datoriile 
succesiunei ultra vires emolumenti. (Mer- 
lin, Râpertoire, Legataire, $ 7, Art. 1, No. 
17; Demolombe, ANI, No. 560 urm. 573, 
574; Vazeille, Successions, Art. 795, No. 
10; Troplong, Donations et testaments, 
IV, No. 1840; Mourlon, II, No. 438, 847: 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
56S1: Suppl., Dispositions entre vils, No. 
955; Huc, VI, No. 529; Planiol, LII, No. 2766; 
"Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
215, 216, 217, 219; Comp: 
III, No. 1453, 1484; Contra: Coin-Delisle, 
Commentaire;, Art. 1009, No. 1; Delrin- 
court, II, p. 351, nota, 355; Toullier, V, 
No. 556; Duranton. VII, No. 14; IX, No. 
201; Aubrv ct Rau, cd. t-a, VI, $ 455, 
p. 956: VII, $ 725, text și notele 5,6. p. 
497, 49S; Laurent, XIV, No. 100, 101; Bau- 
dry ict Colin. Donations ct testamente, 
II, No. 2 2476 urm.; C. Ilamaugiu, |. Dai, - 

2 

cuzino, p. 506). 
8, Pentru ca legatarul universal să 

impiedece conluziunea bunurilor tsucee- 
sorale cu bunurile sale personale, tre- 
buește să accepte legatul sub beneficiu 
de inventar. (Dalloz, Rep., Dispositions 
entre viis, No. 30852; Josserand, Il, No. 
1455; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 210, 219), 

9, Lestatorul poate să interzică legata- 
rului universal să accepte legatul sub 
beneficiu de inventar, afară bineînţeles 
de cazul când legatarul este un minor 
sau interzis cărora legea le impune tot- 
deauna acceptarea sub beneficiu de in- 
ventar. (Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea 
II, p. 210, text şi nota 5). 

10. Lestutorul poate să scutească pe 
legatarul universal de contribuția la 
plata datoriilor, cu condițiune ca prin 
această scutire să nu aducă atingere re- 
zervei moștenitorilor rezervatari. (Aubry 

"et Rau, ed. 4-a, VII, $ 723, p. 500; Dalloz, 

Josserani.. 

2 

Rep, Dispositions entre vils, No. 3656; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 214, nota). . 

[[Î. Lestatorul poate obligă prin tes- 
tument pe legatarul universal să plătească 
o parte mai mare din datorii decât cea 
proporţională cu partea ce ia din succe= 
siune sau chiar totalitatea datoriilor. (De- 
molombe, XXI, No. 607; Aubry ct lau, 
ed. 4-a, VII, $ 725, p. 500; Laurent, XIV, 
No. 115; Baudry ct Colin, Donations ct : 
testaments, II, No. 2475; Alexandresco, ed. 
2-a, LV, partea II, p. 214, nota, 217; C. Ila- 
mangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi-: 
coiunu, III, No. 1369). 

12, Dacă testatorul a fost un posesor 
de rea credinţă, legatarul universal nu 
este obligut să restitue fructele bunurilor 
culese din succesiune decât din ziua când 
a avut cunoștință că autorul său eră po- 
sesor de rca credință. (Dalloz, Rep, 
Suppl., Dispositions entre vils, No. 929). 

3, Sarcinele succesiunci sunt acele 
obligaţii, cari iau naştere după descni- 
derca succesiunei cum sunt: cheltuelile 

"de îmmormântare, cele făcute cu ocazia 

4 

ultimei boli, cele făcute cu punerea pe- 
ceţilor, facerea inventarului, cu împăr-: 
țeala, cu predarea legatului, cu impozi- 
tele și taxele succesorale şi altele făcute 
în interes comun. (Laurent, XLV, No. SS: 
Baudry ct Colin, Donations ct testaments, 
II, No. 2577; Planiol, LII, No. 27607; Josse- 
rand, III, No. 1481; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea I[, p. 215, nota 2; C. Hamangiu, 
]. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1366). * 

14. Legatiele sunt desemenca sarcine 
ale succesiunci. (Demolombe, XIV, No. 
522; Laurent, XIV, No. SS, 108; Josserand, 
III, No. 1481; Alexandresco, cd. 2-a, IV, 
partea II, p. 216, nota, 219; Comp.: C. Ila- 
mangiu, I[. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1565, 1366, 1574, 1575). 

15, Lesgatele particulare vor îi plătite
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numai de legatarii universali şi deci cu titlu universal iar nu şi de moştenitorii rezervatari. (C. IMamangiu, |. Rosetti-Bă- 
linescu şi AL. Băicoianu, JI], No. 1365, 
1566, 1574, 1575, 1570. 1375, 1578). 

16. Din  întrebuinţarea cuvântului: 
„personal“ în art. 1009 e. civ. fr. (593 c, civ. rom.). care este opus cuvântului: 
„ipotecar" întrebuințat mai deparie în 
acelaş articol, rezultă că creditorii suc- cesiunci au o ac[iune personală contra 
legatarului universal, deoarece ci uu pot urmări pe moştenitorii rezervatari pen- tru partea din datorie care trebueşte 
plătită de  lesatar. (Demolombe. XVII, No. 33 urm.: XXI, No. 574; Laurent, XIV, No. S?7: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
IL _p. 243, nota 3). | 

17. Până la punerea în posesiune a legatarului universal asupra bunurilor cuprinse în legatul său, el nu »oate fi urmărit de creditorii succesiune, (Alexan. dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 202, 245, 
text şi nota 5, 217, 224; Nacu, II, p. 3zt; C. Hamangiu, [. Nosctii-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. 1573), » 
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18. Potrivit dispozițiunilor ari. 1009 e. 
civ. În. ($95 e. civ. rom.), în afară de ac- 
jiunea personală, de cure legatarul univer- 
sal este ţinut până la concurența părţii sale, pentru plata datoriilor suceesiunei, 
cl mai este ţinut şi ipotecar pentru tot, 
deoarece ipoteca este indivizibilă şi cre- ditorul ipotecar ure dreptul să urmă-. 
rească bunul ipotecat în mâinele oricui 
sar găsi, (Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vils, No. 5687; Josscrand, III, No. 1452; Alexundresco, ed. 2-a, LV, partea II, p. 217: 

3. Iamangiu. IL. Rosetti-Bălănescu și AL Băicoianu, Îl, No. 1371). 
19, In cazul când legatul universal 

plăteşte întreaga datorie ipotecară, el are 
dreptul de recurs contra celorlalţi lega- 
tari universali sau contra moştenmtorilur pentru partea ce întrece porțiunea pe care eră el obligat a o plăti. (Dalloz, Rep. ispositions entre vifs, No. 3687: Baudryw ct Colin, Douations et testaments, II, No. 2574; Planiol, LII, No. 2765: Alexandrescu, ed. 2-a. IV, partea II, p. 217 C. Haman- ziu. [. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 1571), 

Secţiunea V. — Despre leguturite unei fracțiuni de moştenire. 
Art. 894. — Acest legat poate aveă de obiect o fracțiune a moștenirei, precum jumătate, a treia parte, 

toate mobilele, sau o fracțiune din imobile 
sau toate imobilele, sau 
sau mobile. 

Orice alt legat este singular. (Civ. 550, 552, 775, 7817, 855 urm., 887, 896, 899 urm.; Civ. Fr, 1010). 

Text, fr. vt. 1010. — Le legs î 
testateur legue une quote-part des biens dont la loi lui permet qwune moiti6, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son quotite fixe de tout ses imineubles ou de tout son mobilier. 

qw'une disposition ă titre paiticulier, 
Tout autre legs ne forme, 

titre universel est celui par lequel le 
de disposer, telle 

mobilier, ou une 
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Universalitate 4, 3, 4,5, 
7, 15 17, 19, 2386, Renunţare 9, 10, 27, Uzufruct 23—26, lezerva succesorală 6. | Vie 2%, 

Preţ 16, 
Reducţiune 6, | 

Sarcină 13. Vindere cumpărare 16. Succesiune 14, 31, Vocaţiune 4, 7—10, 

- Doctrină, 

Î. „Lesatul cu titlu universul sau ul unei fracțiuni: din moştenire, este acela care are de obiect o partie din toate bu- nurile testatorului (o Îracțiune din mo- ştenirea sa) sau o parte din cotitatea dis- ponibilă, sau toate imobilele sau toate mobilele sale, sau o fracțiune numai din imobilele ori din mobile, ete“, 4lexan- dresco, ed. 2-a, IV, partea Îl. p. 921, 222), 
2, Din enumerarea făcută de art. 1010 

ec. civ. În. (894 ce. civ, rom.), rezultă că 
în categoria legatelor cu titlu universal
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se cuprind cinci tipuri: 1) legatele unci 
cote părți din universalitate; 2) legatele 
tuturor imobilelor; 5) legatele tuturor 
mobilelor; 4) legatele unei cote-părţi din 
toate imobilele; 5) legatele unci cote- 
vărți din toate mobilele. (Josscrand, III, 
No. 1456; C. Ilumangiu, |. Nosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1382). 

3, Enumerarea prevăzută de art. 1010 
c. civ. fr. (S94 c. civ. rom.), este limita- 
tivă, deoarece alineatul al doilea al a- 
cestui articol prevede că orice alt lezut 
decât cele arătate în alincatul întâi, este 
singular. (Planiol, III, No. 2275; Josserand, 
III, No. 1457 Alexandresco, cd. 2-a, 
IV, partea TI, p. 235; C. Iamaneiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1582). , Ş 

&, Legatul cu titlu universal constă 
dintr'un drept eventual asupra unci frac- 
țiuni din universalitatea bunurilor. testa- 
torului. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II. p. 222). , 

5, Cu toate că articolul 1010 c. cir. îr. 
(S94 ce. civ. rom.), prevede că legatul cu 
titlu universal poate avcă de obiect o 
fracțiune a moştenirei precum: jumăta- 
tea sau a treia parte, totuşi şi o altă 
fracțiune din moştenire cum ar fi pătri- 
mea, poate formă obiectul unui legat cu 
titlu particular, deoarece legea dă numai 
exemple de fracțiuni, fără a le arătă a- 
ceste fracțiuni în mod limitativ. (-iexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 224, nota 
5, 222; C. llamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, III, No. 1382: Lomp-: 
Josserand, IIL, No. 1456). 

G. Lcgatul cu titlu universal când a- 
duce atingere rezervei va [i redus în li- 
mita cotităţii disponibile. rămânând însă 
tot un legat cu titlu universal. (rtexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 222). 

7, Pentru existența legatului cu titlu 
universal nu trebuie să se ia în conside- 
rație emolumentul pe care îl trage le- 
gatarul, ci natura titlului şi dacă acest 
emolument este susceptibil ca să fie mărit 
sau micşorat. Astfel dacă “legatul priveşte 
imobilele, trebueşte să cuprinda toate 
imobilele sau o cotă parie din toate imo- 
bilele din succesiune. Prin acest caracter 
esenţial, se distinge legatul cu titlu uni- 
versal de legatul particular. (Demolombe, 
RAI, No. 5S2; Aubry et Rau, cd. d-a, VII, 
$ 714, p. 469; Dalloz. Rcp., Sunnl.. Dis- 
positions entre vifs, No. 940; Iluc, VI, 
o. 330; Baudry et Colin,. Donations ct 

testaments, I[, No. 2289; Comp.: Josserand, 
II. No. 1457: C. Ilamangiu, Î. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1385, 
1584). 

8, Deosebirea între legatul cu titlu 
universal şi legatul cu titlu particular 
este că legatarul cu titlu universal are 
un drept general asupra unei fracțiuni 
de moştenire sau asupra unei categorii 
de hunuri al cărei conţinut poate variă 
şi al cărei cmolument poate creste sau 
scade între momentul facerei testamen- 
tului şi momentul deschiderei succesiunei, 
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pe când legutarul particular, dimpotrivă, 
are un drept definitiv limitat şi fixat 
asupra unor bunuri deierminate. Acest 
criteriu de deosebire nu este însă tot- 
deauna adevărat, deoarece există legate 
articulare carc în loc de'a avcă ca o- 

Jiect unul sau mai multe bunuri deter- 
minate, au de obiect o categorie de bu- 
nuri, de exemplu: toate imobilele rurale. 
Ori, conţinutul unui asemenea legat va- 
riază, după cum testatorul dobândeşte 
noui imobile rurale sau vinde o parte din 
cele pe care le aveă, după facerea tes- 
tamentului. (C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 1355, 
p. 951 şi 932, text şi nota 1). 

9, Deosebirea între legatul cu titlu uui- 
versal şi legatul universal, este că le- 
gatarii cu titlu universal culeg din suc- 
cesiune numai porțiunile ce li s'au lăsat 
de festator, chiar în cazul când ar există 
mai mulţi legatari cu titlu universal sau 
legatari cu titlu particular din care unii 
ar renunță sau legatele ar fi caduce. 

e când în cazul când există mai mulţi 
egatari universali, ci profită de părțile 
celorlalți legatari universali. cu titlu uni- 
versal sau particulari cari renunţă la 
succesiune sau legatele lor sunt caduce. 
(Coin-Deliste, Commentaire, Art. 1uu3, 
No. 7; Toullier, V, No, 505, 506: Demo. 
lombe, XXI, No. 575; Demante et Colmet 
de Santerre. 1V, No. 155 bis, II: Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vifs, No. 37w: 
Alexandreseo, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
221: C. Hamangiu, |, Rosetti-Bălănescu 
şi AL Băicoianu, III, No. 1584). 

10. Pentru a sc stabili dacă un legat 
este universal sau cu titlu universal se 
va cercetă care a fost intenţiunea tes- 
tatorului în ceeace priveşte vocaţiunca 
la” legatele renunțătorilor sau legatele 
caduce. (Troplong, Donations cet testa 
ments, IV, No. 1851: Aubry et Rau, ed. 
s-a, VII $ 714. p. 463, 470; Dalloz. Rep. 
Suppl... Dispositions entre vis, No. 945; 
Huc, YI, No. 330; Baudry ct Colin, Do- 
nations ct testaments, II, No. 2271: Jos- 
serand, III, No. 1487. C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălăneseu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 13$5, 1386). . 

11. Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran dacă intenţia  testatorului a 
fost să facă un legat universal sau un 
legat cu titlu universal. (Troplong. Do- 
nations ct testaments, IV, No. 1851: Au- 
bry ct Rau. ed. 4-a, VII, S 714, p. 470; 
Baudry et Colin. Donations et.iestaments, 
II. No. 2302: C, Ilamangiu, [. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al." Băicoianu, III, No. 1386). 
"12. Constitue un legat cu titlu uni- 
versal, legatul unei fracțiuni din cotita- 
tea disponibilă, cu toate că textul român 

„nu vorbeşte de legatul unei fracțiuni din 
cotitatea disponibilă, cum o. face textul 
francez corespunzător. (Alexandresco,. cd. 
2-a, IV. partea II, p. 222, text şi nota 92). 

13. Legutul cu titlu universal poate 
fi făcut nu numai direct, ci sub formă 
de sarcină pusă altui legatar. (Demo- 

— 926 —
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lombe, XXI, No. 570; Aubry et Rau, ed. 
ta VII S 714, p. 467; Dalloz, Rep. Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 04: Laurent, 
XI, No. 524; Iluc, VI, No, 330; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, IL, N6. 
2394). i | 

(4, Legatul unei succesiuni cuvenită 
testatorului şi nelichidată la data înce- 
tării sale din viaţă, constitue un legat cu, 
titlu particular iar nu un legat cu titlu 
universal. _(Coin-Delisle,  Commentaire, 
Art. 1003, No. 14: “Toullier, V, No. 5t; 
Durariton, IN, No. 250; Demolombe, NNE 
AN. 555: Troplong. Donatious ct testa- 
ments, LV, Ao. 1549; Aubrv et Bau, cd, 
4-a, VIL $ 7t4, p. 407; Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vifs, No. 3608; Suppl.. Dis- 
positions entre vits, No. 959; Banury et 
Colin, Donations et testaments, Il, No. 
239), 

15. L-egutul tuturor imobilelor, consti- 
ue un legat cu titlu universal, cntar dacă 
testatorul la decesul său nu ar fi lăsat 
decât un singur imobil. (Demolombe, XYI, 
No, 592; Aubry et Ran. cd. s-a. VII, $ 
714, p. 407; Dalloz, Reâp., Suppli, Dispo- 
sitious entre vis, No. 940; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments, LI, No, 2350; 
Josserand, ALL. No. 1456, 1487; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea IL, p. 222; C. 
Ilamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, III. No. 1582). 

16, Legutul unuia sau mai mulie imo= 
bile determinate, constitue un legat pare. 
ticular, chiar dacă la decesul testatoru- 
lui nu ar există decât uceste imobile le- 
zate. În acest caz, legatarul nu are drep- 
tul la imobilele ce nu sunt cuprinse în 
legatul său şi dobândite după ficerea tes- 
tamentului, nici la preţul rezultat din 
vânzarea bunurilor legate după facerea 
testamentului. (Demolombe, NI, No. 52; 
Aubry ct Rau. ed. 4-a, VII S 714, p. 0: 

- Dalloz, Bep., Dispositions entre vils, No. 
576S: Suppl., Dispositions entre viis, No. 
940; Baudry et Colin, lonations cet tes- 
taments,. Il, No. 2396; Josserand. III, No. 
1457: Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 225. nota 1). 

17, Legatul tuturor lucrurilor inobile, 
constitue un legat cu titlu universal, 
chiar dacă testatorul la decesul său nu 
ar fi lăsat nici un imobil. (Aubry et Rau, 
cd. +a. VII, $ 714, p. 467, 409: Dalloz. 
Rep. Dispositions entre vils, No. 3707; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II. No. 2559; Josserand, ÎL, No. 1446; A- 
lexandresco, cd. 2-a, IV.-pariea II. p. 22; 
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălăneseu şi Al 
Băicoianu, III. No. 1582), 
“18, Lceatul tuturor: lucrurilor mo- 
ile, constitue un legat cu titlu univer- * 

sal, chiar dacă testatorul ar fi exceptat 
din legat anumite lucruri determinate în 
mod special. (Dalloz, Rp, Dispositions 
entre vifs, No. 3705). : 

19, Legatul unci cotităţi fixe din uni- 
versalitatea imobilelor sau a mobilelor, constitue un legat cu titlu universal, 
(Delvincourt, II, p. 334; Coin-Delisle, 

19
 

2 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTANIE 

" fructului unive 

XV, No. 54); 

Art. 894 

Commentaire, Art. 1005, No. 14; Toullier, 
Duranton, LX, No. 227: 'Tro- plong, Donations et testaments, IV, No, 

1549; Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, 
No. 3705; Baudry et Colin, Donations ct 
testuments, II, Xo. 259; Josserand, TIT, 
No. 1456; Alexandresco, ed, 2-a, LV, par- tea ÎI, p. 222, 225; C. Ilamangiu, |. Rosetii- 
Bălănescu şi AL. Băicoianu, LE No. 1552), 
20, Legatul tuturor mobilelor ce sar 

află într'o casă determinată, constitue un legat cu titlu particular, (Dalloz, Rep. 
Ispositious entire vifs, No. 3703; Baudry 

et Colin, Donations et testaments, Il, NO. 259; Alexundresco, ed. 2-a, IV, partea 
IL, p. 225, nota 1). 
24. Leuatul tuturor mobilelor şi iîmo- 

bilelor, atlate într'o anume localitate sau 
judeţ, constitue un lezat cu titlu parti- 
cular. (Demolombe, XXI, No. 594; Alour- 
lon. II, No. S20; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 714, p. 467; Dalloz, Reâp. Disposi- 
tions_entre vifs, No. 3703; Baudry et Co- 
lin Donations cet tesaments, II, No. 2392; 
Plamol, LU, No. 2733: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 225, nota 1). 

2, legatul întregului mobilier, tutu- ror caselor, pădurilor, viilor sau ogoare- 
lor, coustituc un legat cu titlu particular. 
(Demolombe, XXI, No. 553: Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 714, p. 407; Dalloz, Rep. 
Dispositions centre vils, No. 5705; Baudry 
ei Colin, Donations et testaments, Il, No. 
2590; Josserand, LII, No. 1457; Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
225, nota 1; C. Ilamangiu, l Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No, 1582). 
23, legatul nudei proprietăţi a tu- 

turot imobilelor sau a tuturoc mobilelor 
sau a unei cota parte din ele. constitue 
un legat cu titlu universal iar nu un le- 
gat particular, deoarece prin încetarea 
uzufructului, legatarul dobândeşte plina 
proprietate: (iAubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
S 714, p. 407; Dalloz, Rep. Suppl., Dis- 
positions entre vifs. No. 942; lluc, VI, No. 
550; Baudry et Colin, Donations et tes- 
tamente. II. No, 2595: Ţosserand, III, No 
1458; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea 
1 p22. | 
24, legatul uzulructului universalită- fii bunurilor, după o părere, constitue un 

legat universal. (Mass et Verge sur Za- 
chariac. LII. $ 487, text şi nota 12, p. 249). 
25. După a doua părere, legatul uzu- 

rsalităţii bunurilor, con- . 
“stitue un legat .cu. titlu universal. (Du- 

1 

ranton, LV, No. 522, 633; IX, No..208; Tro- 
plong, Donations et testaments, IV, No. 
1848). 

26, După a treia părere, dominantă, legatul uzufructului universalităţii bunu- rilor sau a unci cota parte din ca, con- stitue un legat cu titlu particular. (Coin- Delisle, Cominentaire, Art. -1005, No. 17; Proudhon, Usufruit, II, No. 475, 476; De- molombe, ANI, No. 5$6; Mourlon, Il, No. S22: Michaux, Testaments, No. 1127: Mar. 
cad€ Art. 1010, No. 3; Demante ct Colmet 
de Santerre, IV, No. 157 bis, IT; Aubry
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ct Rau. cd. t-a, VII, $ 714, text şi nota î$, 
19, p. 46$S; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 5711; Suppl., Disnositions entre 
vifs, No. 960 urm.: Laurent, VII, No. 17, 
19; XIII. No. 526; Huc, VI, No. 330; Bau- 
dry ct Colin, Donations ct testaments, II, 
No. 2397: Planiol, III, No. 2753, 2810; Jos- 
serand, Il, No. 14S9. urm.; Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea II, p. 225, 245, 244, 
245). 
27, In privinţa acceptării şi renunţării 

„la legatele cu titlu universal se vor a- 
plică aceleaşi regule ca la legatele uni- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TIESTAMENTARE 

versale. (Josserand, III, No. 1492). 
28, Este legat particular sau singular, 

legatul tuturor mobilelor sau tuturor 
imobilelor determinate în mod deosebit 
fiecare. (Demolombe, XXI, No. 582; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 242, 
text şi nota 3). 
29, Deasemenea constitue 

) 

un legat 
particular, legatul unci anumite categorii 
de bunuri mobiliare sau imobiliare. (De- 

Codul. civil 

molombe, “XXI, .Ao. 585, 5834; Mourlon, 
II, No. 820; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII. 
$ 714, p. 467; Baudryw ct Colin. Vonations 
ct testaments, Il, No.: 259; Planiol, Il, 
No. 2775; Alexandresco, cd. 2-a, LV, par- 
ica II, p. 2%, text și nota 4). 

20, Deasemenea, legatul unci părţi 
dintr'un imobil, determinată individual. 
(Alexandresco, ed. 2-a, 1Y, partea II, p. 

„242, 245). 
34, Deasemenea, legatul unci succe- 

siuni căzute testatorului şi nelichidată 
încă până la decesul său. (Demolombe, 
ANI, No. 533; Aubry cet Rau, ed, -a, VII, 
$ 714, p. 467; Laurent, XIII, No. 531; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea Il, p. 2%, 
text şi nota 2). . 
29, Deasemenea, legatul prin care 

testatorul iartă datoria ce o avcă lu cl 
legatarul. (Alexandresco, cd. 2-a. 1Y, par: 
tea II, p. 245). 
23, A se vedeă: art. SS7 şi S94 din 

codul civil cu notele respective. " 

Art. 895.— Legatarul unei fracțiuni de ereditate va cere po- 
sesiunea dela erezii rezervatari, în lipsa acestora dela legatarii 
universali, iar în lipsa și acestora din urmă, dela ceilalţi erezi 
legitimi. (Civ. 653, 659 urm., 841 urm., 888, 889, 890, 892, 897, 
899, 901; Pr. civ. 63; L. Timbr. 19 $ 17, 21 $23, 23 $ 1; Civ. Fr. 1011). 

Tezt, fr. Avt. 1011. — Les Iegataires ă titre universel seront tenus de 
demander la delivranee aux heritiers auxquels une quotite des biens est resctvte 
par la loi; ă leur defaut, aux Itgataires universels; et ă defaut de ccux-ei, aux 
h6ritiers appeles dans Vordre âtabli au titre des Successions. 

Bibliografie (continuare). 

CossrANTINESCU JAC. N., Despre festamente, p. 105 urin.; Despre succesiuuni, p. 60 urni.; 
LAzăRESCU EM. Ar, Des droits du conjoint survivant, p. 50. 

-- INDEN ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acte de conservare 27, 
Acţiune 2—18, 20, 25, 
Apreciere suverană 25, 

„ Ascendenţi 16, 
Cerere 2—18, 20, 28. 
Cheltueli 29, 
Consevare 27, 
Consimţământ 20—25. 
Consimţământ expres 22, 

23, 
-- 

Consimţământ tacit 24, 25. 
Cotitate disponibilă 10, 
Creditori 26. 
Curator 9, 15, 18. 
Debitori 26, 
Deschiderea 

1, 4, 25. 
Dispensă 5. 
Drept francez 6, 7. 
Drept rumân 6, 7. 
Executare silită 26, 
Executare voluntară 24, 
Executor testamentar 20. 
Fracţiune 28, 
Fraţi 12, 13 
Inadvertenţă 7, | 
Iaterpretare 25. 
Justiţie 6, î9. | 
Legat cu titlu universal 

1 urm, 

succesiunei 

  

Legat universal 6—11, 2, 

Mobile .20, 
Moştezitori legitimi 12— 

15, 24. 

Moştenitori neregulaţi 17, 

Moştenitori rezervatari 6, 
7; 10-—13, 16, 20, 24, 

Părinţi 12,13, 16. 
Partaj 12, 13. 
Pluralitate de legatari 8. 
Posesiune anterioară 4, 35. 
Predarea legatului 2 urm. 
Proprietate 1. 
Punere în posesiune 2 urm. 
Punerea în posesiune be- 

nevolă 21—25,. 

Rezerva succesorală 13, 29. 
Scrisoare 3. 
Scutire 5, ! 
Sezină 6, 7, 11, 16, 20. 
Soţie 17, 18. 
Stat 17, 18. 
Succesiune vacantă 9, 15, 

18, 
Trimetere tn posesie 2, 

urm. 
Urmărire silită 26. 

„Doctrină, 

1. Dispoziţiunile art. 1014 c. civ. fr. 
(599 ce, civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
şi la legatele cu titlu universal. Prin ur- 
mare, la legatele cu titlu universal nure 
şi simple, din momentul decesului testa- 
torului, legatarul cu titlu universal de- 
vine proprietarul bunurilor cuprinse în 
legatul său. (Aubry et Rau,-ed. 4-a, VII. 
$ 717, text şi nota 1, p. 473; Dalloz, Râp., 
Dispositions entre vils, No. 3714; Suppl., 
Dispositions entre viis, No. 945; Laurent, 
NIYV, No. î, 2; Baudry ct Colin, Donations 
et testaments, II, No. 2401; Alexandresco, 
cd, 2-a, IV, partea II, p. 224; C. Hamangiu, 

' ÎI, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1389). 

9, Legatarul cu titlu universal tre: 
bueşte să ceară predarea legatului, de- 
oarece nu are posesiunea bunurilor cu- 
prinse în legatul său. (Demolombe, XXL. 
No. 389; Aubrv ct Rau, ed. t-a, VII, S 
7I8, p. 476; Dalloz, Rp. Dispositions 
entre viis, No. 3715; Suppl., Dispositions
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Codul civil 

entre vils. No. 945; lluc, VI, No. 51; 
Baudry et Colin, Donatious ct testaments, 
II, No. 2402; Josserand, III, No. 1492; A- 
lexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 
224; C. Ilamangiu, Î. hosetti-Bălăneccu 
și Al, Băicoianu, Il, No. 1357). 

- 8, Legatarul cu titlu universal nu se 
poate pune în posesiunea efectivă a bu- 
nurilor ce cuprind legatul său, din pTo- 
pria sa autoritate, ci trebueşte să obţie 
predarea lor. (Josscrand, III, No. 1495). , 
4 Chiar dacă legatarul cu titlu uni- 

versal se găseşte la deschiderea suece- 
siunci, în posesiunea bunurilor cuprinse 
în legatul său. el este obligat să ceară pre- 
darea legatului. (Duranton, IN, No. 272: 
Demolombe. XXI, No. 618, Demante ct 
Colmet de Santerre, LV, No, 158 bis, IV: 
Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 718, text 
și nota 4, p. 472; Dalloz, âp.. Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 940: Laurent, 
XI), No. 45; Contra: Merlin, Repertoire, 
Legataire, $ 5, No. 7; Toullier. V, No. 
541; Massâ cet Verge sur Zachariae, TNI, 
$ 495, nota 3, p. 269). 

5, Testatorul nu poate dispensă pe 
legatarul cu titlu universal de a cere 
predarea legatului. (Demolombe, XXI, No. 

"022; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, S 7is,p. 
478; Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, 
No, 382; Suppl. Dispositions entre vils, 
No. 947; Iluc, VI, No, 354; Baudry et Co- 
lin, Donations ct testaments, II, No, 24wv; 
Comp.: C. Ilamangiu, [. Rosetti-Bălă: 
nescu și Al. Băicoianu, LII, No. 1589). 

6. In cuzul când nu există moștenitori 
rezervatari şi există un legatar univer- 
sal, legatarul cu titlu univârsal va cere dela acesta, predarea legatului său, bine-- 
înțeles după ce acesta va fi dobândit pu- 
nerca în posesie dela justiţie, aceasta în dreptul roman unde legatarul universal nu are sezină. (Coin-lDelisle, Commentaire, 
Art. 1011, No. 5; Toullier, V, No. 530; Du- ranton, LA, No. 209; Aubry et lau, ed. t-a, VII, $ 720, p. 485: Dalloz, Rep. Dise positions entre vifs, No. 5716; Baudry et 

olin, Donations et testaments, II, No. 
2405; Josserand, IlI, No. 1495; Aloxan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, pa: 1. 
Hamangiu, I. Rosctti-Bălănescu şi AL. Băi. 
coianu, III, No. 15$8). 

Z„ Art. 89 c. civ. 
în lipsa moştenitorilor rezervatari, lega- 
tarul cu titlu universal va cere pose= siunca legatului dela legatarul universal: 
această dispozițiune constitue o inadver- 
tenţă a legiuitorului român, deoarece con- 
trar ca în dreptul francez, în dreptul ro- 
mân, legatarul universal? nu are nici- 
odată sezina. (Alexandresco, ed, 9-a, IV, 
partea II, p. 205, 204, text şi nota 1, 293, 

rom., prevede că 

nota 3, 225; Comp.: C. Hamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
15$S, p. 955, nota 1). 

8, Dacă există mai mulţi legatari uni-- 
versali, legatarul cu titlu 
trebui să ceară 
tului. 

u universal va 
dela toţi predarea lega- 
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(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea. 

Art. 895 

IL p. 235; C. Mamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al, Băicoianu, II, No. 1558). 

„ Dacă legatarul universal uu ccre 
punerea în posesiune, legatarul cu titlu 
universal va cere a se declară succesiu- nea vacantă și după numirea curatorului, 
va cere dela acesta predarea legatului. 
(Alexandresco. ed. 2-u, IV, partea II, p. 
225, 258; C. Ilamangiu, [, Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Biicoianu, III, No. 1589). 

10. In cazul când există un moşteni- 
tor rezervatar şi un legatar universal 
care a obținut predarea legatului său uui- 
versal, legafarul cu titlu universal va 
cere predarea legatului său dela legata- 
rul universal, deoarece acesta deţine co- 
titatea disponibilă iar nu moştcnitorul 
rezervatar. (Delvincourt, II, p. 363; Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1011, No. 4; 
Toullier, Y, No. 532; Demolombe, XXI, 
No. 591; Demante et Colmet de Santerre. 
IV, No. 154 bis, I: Aubry ct Rau, cd. 4-a, 
VII, $ 720, p. 454; Mourlon, LI, No. Su; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
5717; Laurent, XIV, No. 50; Iluc, VI, No, 
551: Baudry et Colin, Donations et tes-. 
taments, ÎI, No. 2404; Josserand, II, No. 
1495; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Il, 
p 225, 226; C. llamangiu, Î. Rosetti-Hâ- 
ăncscu_şi. Al. Băicoianu, III, No. 1388). 
4. Dacă însă legatarul universal nu 

a fost pus în posesie, lexatarul cu titlu 
universal va cere predarea legatului dela 
moştenitorul rezervatar, care are sezină, 
punând în cauză și pe legatarul universal, 
deoarece plata legatului se va face de el. 
(Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 
225, 220; C. [lamangiu, [. hosetti-Bălă- 
nescu şi Al.. Băicoianu, III, No. 1388). 

12. Când există părinţi cari sunt mo- 
ştenitori rezervatari şi fraţii testatorului, 
curi nu sunt moştenitori rezervatari, deşi 
succesiunea sa legitimă se imparte între. aceştia, legatarul ch titlu universal va cere dela toţi aceşti moştenitori, preda- 
rca legatului său. (Coin-Delisle, . Com- 
mentaire, Art. 1011, No. 6; Demolombe, 
AXI. No. 592; Dalloz, Râp., Dispositions 
entre vils, No. 57iS; Huc, VI, No. 331; 
Comp.: C. Hamangiu, [, Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al, Băicoianu, III, No.: 1588). 

13. Dacă însă în cazul precedent, a avut loc partajul succesiunei şi părinţii au obținut numai rezerva lor, legatarul cu titlu universal va cere predarea lega- tului său numai dela moștenitorii legi- timi colaterali. (Coin-Delisle, : Commen- taire, Art. 1011,.No. 6; Dalloz Re . Dis- positions entre vifs. No. 3718; IHue, VI, No. 3351; Comp.: C. Iamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi A]. Băicoianu, II], No. 1589). 

A. Dacă există numai moştenitori ne- rezervatari, legatarul cu titlu universal va cere dela aceştia predarea legatului, bineînțeles după ce şi ci vor fi obţinut dela justiţie trimeterea în posesiune. (A- lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 224, nota 2, 226; C. Hamangiu, Î. Roseiti-Bă- 
lănescu și Al, Băicoianu, III, No. 1588; Comp.: Josserand, III, No. 1495).
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15, Dacă aceşti moştenitori legitimi 
nu cer trimeterea în posesiune, legatarul 
universal va cere să se declare sucee- 
siunea vacantă şi după numirea curato- 
rului, va cere dela acesta predarea! lega- 
tului. (Alexandresco, ed. 2-a,.1V, partea 
II, p. 2%; C. Ilamangiu, E. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, INI, No. 1358). 

16. Dacă există numai ascendenți, în 
afară de părinţi, legatarul cu titlu uni- 
versal va cere dela aceştia predarea le- 
watului, deoarece ci au sezina, deşi nu 
sunt moştenitori  rezervatari.  (ilexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 2%: 
Comp.: C. llamangiu, 1. Rosetti-Băliă- 
neseu şi“ Al. Băicoianu, III, No. 1588). 

17, lu cazul când există numai mo- 
ştenitori rezervatari, _neregulaţi, adică 
soția defunctului sau Statul, legatarul cu 
titlu universal va trebui să ceară dela 
aceştia punerea în posesiune asupra bu- 
nurilor legate, deoarece ci deţin întreaga 
avere succesorală; predarea o va ccre 
după ce aceşti moştenitori vor fi dobân- 
dit dela justiţie trimeterea în posesiune. 
(Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, S 720, p. 485; 
Laurent, XIV, No. 55; Baudry et Colin, 
Donations 'et testamenis, Il, 'No. 2307; 
Planiol, Îl, No. 2774; Josserand, III, No. 
1495; Alexandresco, cd. 2-a, 1V, partea 
Î1, p. 224, 226; Comp.: C. Iamangiu, 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1588). 

18, Dacă nici unul dintre moştenitorii 
neregulaţi nu cer trimeterea în posesiunn, 
legatarul cu titlu universal va cere a se 
declară succesiunea vacantă şi după nu- 
mircea curatorului, va cere dela acesta 
predarea legatului. (Duranton, LA, No. 209: 
Mourlon, LI, No. S41; Aubry et Rau, cd. 
4-a, VII, $ 720; p, 485; Laurent, XIV, No. 

„52; Planiol, III, No. 2774; Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea 11, p. 225, 226; Comp.: 
C. IMamansiu, |. Rosetti-Bălănescu și Îl. 
„Băicoianu, LII, No. 13S$). 

- 49. Lesatarul cu titlu 
poate niciodată cere posesiunea legatului 
dela justiţie, deoarece nu este autorizat la 
aceasta de lege, ci din contră art.-1011 c. 
civ. în. (895 c. cir. rom.) indică anume 
dela cine trebucşte să ceară predarea 
legatului,  (Alexandresco, ed. 2-a. IV, 
partea IL, p. 27; C. Ilamangiu, |. Ro- 

„setti-Bălăneseu şi Al Băicoianu, III, No. 
-1358). 
“90, Legatarul cu titlu universal nu 
poate cere predarea legatului dela 'exe- 
cutorul testamentar, chiar când acesta 
“ar aveă sezina mobilelor conform dispo- 
zițiunilor art. 1026 e. civ. În. (9t1 c. cir. 
rom.) deoarece această sezină nu este o 
adevărată sczină ca accea a moştenito- 
rilor,- Executorul testamentar când are 

“sezina mobilelor, poate plăti legatele însă 
“cu condițiunea ca moștenitorul care este. 
“debitor al legatului. să consimtă la a- 
'ecasta: (Deimolombe, XXII, No. 53, 67: 
'Taurent, XIV. No. 5+.: 370:: Alexandresco. 
ed. 2-a, IV, partea II, p.:227). 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

universal nu 

Il, p.97.- 

Codul civil 

24. Legatarul cu titlu universal poate 
obţine predarea legatului, său şi de bună 
voie, deoarece dispoziţiunile dela lega- 
tul universal îşi găsesc Și în aceasta 
materie aplicaţiunea. (Aubry. et Rau, ed. 
4-a, VII, $ ZIS, p, 78; Dalloz, Rep Dis- 
positions entre vifs, No. 5578; Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 902; C, | 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
Il, No. 1589). 
99, Predarea de bună voie au legatului 

cu titlu universal poate fi făcută şi în mod 
expres, printrun act. (Aubry et Rau, ed. 
s-a, VII, $ Zis, p. 473; Dalloz, Rep. Dis- 

positions entre vils, No. 3578; Suppl, Dis- 
positions entre vifs, No. 902). 

23, Astfel predarea legatului cu titlu 
universal poate rezultă din o scrisoare. 

(Dalloz, Rep. Dispositions entre vils, No. 

5378; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
902). 
04, Predarea de bună voie a legatului 

cu titlu universal poute fi făcută şi mod 
tacit, cum ar fi prin executarea legatu- 
lui de către moştenitor sau legatarul uni- 

versal. (Aubry ct Rau, ed. t-a, VII, S Z1$, 

p. 478; Dalloz, Rep, Dispositions entre 
vifs, No. 3850; Suppl., 
vis, No. 902), 

25, Faptul legatarului cu titlu uni- 

vorsal de a rămâne în posesiunea bu- 

nurilor legate şi după deschiderea suece- 

siunei, timp îndelungat, poate fi inter- 
pretat de tribunal ca o predare de bună 
voie tacită a -legatului. (Aubry et Rau, 

cd. 4-a, VII, S Zis, p. 49). 

26, Legatarul cu titlu universal, până 

la punerea în posesiune, nu poate urmări 
“pe cei ce deţin bunurile cari se cuprind 

în legatul său, nici nu poate fi urmărit 
de creditorii succesiunei. (Alexandrescu; 

ed. 2-a,-[V, partea II, p. 224; Comp.: Jos- 
serand, III, No. 149: C. INamangiu. Î. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1396). . - 

27, Până la predarea legatului. lega- 

tarul cu titlu universal are dreptul să 
facă acte. de conservare. (iAlexandresco, 

ed:.2-a, IV, partea LI, p. 224). 

28, Leaaturul cu titlu universal are, 

pentru valorificarea drepturilor sale asu- 
pra legatului, aceleaşi acţiuni pe cari le 

posedă şi. legatarul universal. însă res- 

irânse la fracțiunea de moştenire sau la 

arupul de bunuri cari formează obiectul 
legatului cu titlu universal. (C., Haman- 
viu, |. Rosctti-Bălănescu și Al. Băicoianu, 
LII, No. 1591). - 
29, Potrivit dispoziţiunilor art. 1016 

e. civ, fr. (901 c. civ. rom.), care îşi gă- 
seşte aplicațiunca şi la materia legatului 
cu titlu universal, cheltuelile făcute cu 
predarea legatului cu titlu universal sunt 
în sarcina succesiunci, fără ca cu aceasta 
să se poată aduce atingere rezervei le- 
gale. (Alexandresco, ed. 2-a,:1V, partea 
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Art. 896. — 
la sarcinele și datoriile succ 
porțiune cu partea sa, 
urm., 852, 893, 897 urm,, 902, 1743, 
Ital. 837 $ 1). 

Tert. fr. Art. M0[2.— la legataire 
legataire universel, des dettes et eh o ? D 

nellement pour 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTA MENTĂRE Art. 896 

Legatarul unei fracțiuni din ereditate este obligat” 
esiunei testatorelui, | 

şi ipotecar pentru tot. (Civ. 550 urm., 774 

arges de la suceassion du testateur; sa part et portion, et hvpothteniremeat pour le tout, 
Tezt Ital. Art. 837 Ș L—I le 

espresso nel testamento, che il test 

personal în pro- 

1746; Civ. Fr. 1012; Civ. 

îi titre universul sera tenu, comme le 
" person- 

ato di cosa altrui & nullo, salvoche sia 
atore sapeva essere cosa altrui: nel qual cas & în facoltă dell'erede o di aquistare la cosa legata per rimetterla allegatariv o di pazarne a questo îl ssiusto prezzu. 

CoxsrAxTINESCU Jac. N, 
Lăzănescu Ex. AL, Des 

Bibliografie (continuare), 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acceptare 13, 
Beneticiu de inventar 13. 
Contrituţiunc, a se vedeă 
cuvântul: „Plata“. 

Creditori 3, 4, 10, 11, 15, 
Datorii 1—15.. 
Dispensă 9, 10, 11, 17, 
Emolument 2, 13, 44, 
Executare silită 3, 3, 1v, 

imobile 6, 7,8. 
potecă 7, 8, 
Legat cu titlu universal i 

urm, IN 
Legat particular 2, 16, 17, 
Legat universal 6, 11, 13, 

16, 
Mobile 6, 
Moştenitori î, 4, 6, 11, 
Moştenitori rezervatari â. 
Obligaţie 12, 17,   

Plata datoriilor î—15. 
Plata intra vires enolu- 
_menti 13, 
Plata lezatelur 16, 17. 
Plata sarcinelor 1—5,9,12, 

13, 04. . 
Plata ultra vires emolu- 

menti 13. | 
Proporţionalitate 1—5, '10, 

„16, 

Punerea în posesiune 3, 
„15, 

Recurs &, 11. 
ltezerva succesorală 9, 
Sarcine 1—5, 9, 12, 13, 13. 
Scutire 9, 10, 41, 17, 
Trimetere în pusesiune 

3, 15, - 
Ultra vires emolumenti 13, 
Urmărire suită 3, 3,10,11, 

15, 

Doctrină. 

„ L-egatarul „cu titlu universal. con- tribue, în principiu, la plata datoriilor şi 
sarcinelur  succesiunci, 
partea sa, împreună 
tatorului. 

proporţional cu 
cu moştenitorii tes- 

(Demolombe, XXI. No. 599; Au- 
bry ct au, ed. s-a, V VII, $ 725, p. 501; 
Dalloz, Rep Dispositions entre vifs, No. 15350; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
952; lluc, VI, 

olin, Donations ct 
2411; Josserand, III, 

No. 32%, 552;  Baudry cet 
testaments, II, No. 
No. 149%: Alexan- dresco, ed. 2-a, 14, partea II, 229, osti, 252: C. Hamangiu, 

şi Al. Băicoianu, III, 
2. În cazul când 

, Rosetti-Bălănescu 
No. 1593 urm). 
legatarul cu titlu universal este însărcinat să plătească le- „ate particulare, el trebueşte să plătească datoriile şi sarcinele 

lional cu partea sa, 

c. civ. îr. (775 c. cir. 

iar nu cu ceeace pri- meşte din succesiune, 
; scade legatele, deoarece nu există nici o - anfinomie între dispoziţiunile art, 

succesiunei propor- 

după ce se vor 

S71 
. rom.) şi dispoziţiu- 

1552; lluc, VI, No. 

Despre festamente, p. 118: 
droits du conjoint survivpant; p. 21 urm, 

nile art. 1012 e. cir. în. (596 c. cir, romi, 
(Duranton, VII, No. 45: Demolombe. 
XVII No. 33; XXI No. cot; Aubry et 
Rau. ed. 4-a. VII, $ 725, text şi nota 
11, p. 504; Dalloz. Râp., Suppl., Disposi- 
tions centre vifs, No. 952; Laureut, NM, No. 
78; XIV, No. 89, 92; Iluc, VI, No, 352; Bau- 
dry :ct Wabl, Successions, III. No. 5030: 
Colin et Capitant, IL, p. 594% Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p._ 230, nota 
5, 251; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, IILE. -No. -1393; Contra: 
Toullier, IV, No. 519; Troplong. Donations 
et testaments, IV, No. 1558: Demante et 
Colmet de Santerre. II, No. 205 urm.). 

3. Când există un moştenitor rezer- 
vatar şi un legatar cu titlu universal, 
care a fost pus în posesiune, creditorii 
succesiunei trebuesc să împartă acţiunea 
lor şi să reclame scparat pe moştenito- 
rul rezervatar şi. pe legafarul cu -titlu 
universal, pentru partea din datorie ce 
trebueşte so plătească fiecare. (Toullier, 
IV, 49 urm.: Vazeille, Successions, Art. 
871, No. 6; Dalloz, Rep.. Successions, No. 

332; Comp.: Durantou, 
VII, No. 425; IX, No. 215: Demolombe, XXI, No. 600; Troplong. Donations et tes- tamenis, 1V, No. 1859; Aubry ct lau, ed. s-a, VII, $ 725, p. 501, 502; 'Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 3736; Succes- sions, No. 1554: Iluc, VI, No. 352. Baudry ct Colin, Donations et testamenis, II, No. 2412; Alexandreseo, ed. 2-a, IV, partea II, _p. 229, 252), 
„Bu Când există moştenitori rezervatari şi un legatar cu titlu universal, creditorii vor procedă în acelaş fel. (Dalloz,. Rep., Successions, No. 1555; Iluc, VI, No. 332). 5, Dacă defunctul nu a lăsat nici un moştenitor rezervatar, ci mai mulţi le- gatari cu titlu universal, fiecare dintre .ci va plăti datoriile şi sarcinele succesiunei proporţional cu partea sa. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p.:23%). 
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Art. 896 

6, In ceeace priveşte obligaţia lega- 
tarului cu titlu universal la plata dato- 
riilor succesiunei, nu se face nici o dis- 
tincție între datoriile mobiliare şi cele 
imobiliare. (Duranton,. IX, 213: Demo- 
lombe, XXI, No. 600; Masse et Verge sur 
Zachariac, IM, $ 499, text și nota 6, p. 
256; Demante ct Colmet de Santerre, IV, 

No. 155 bis, II: Aubry et Rau, ed. 4-a. VII. 
$ 725, text și nota 10, p. 501; Dalloz, Rep. 
Suppl._Dispositions entre vifs, No. Mt: 
Huc, VI, No. 552). . ” 

7, Potrivit dispoziţiunilor art. 1012 e, 
civ. în. (896 c. civ. rom.), cândi s'a lăsat 
legatarului cu titlu universal un imobil 

ipotecat, el este -obligat să plătească, în- 

ircaga ipotecă, deoarece creditorul ipo- 
tecar nu este oblisat să împartă datoria 

ce o are de primit ci poate să urmărească 
imobilul ipotecat în mâinele oricui sac 

săsi. (lluc, VI, No. 329, 332; Josscrand, 

HI, No. 1496; Alexandresco, ed. 2-a, 1, 

»artea LI, p. 229; Comp: C. Hamangiu, 

| Rosetti-Bălănescu şi AL: Băicoianu, ili, 

No. 1397). 
8, Lesatarul cu titlu universal care a 

plătit o datorie ipotecară are dreptul de 

recurs în contra celorlalți moştenitori sau 

legaturi universali sau cu titlu universul 

pentru cecace_ a: plătit peste partea sa 

contributivă. (Baudry et Colin, Donations 

ct testaments, II, No. 2411; Alexandresco, 

cd. 2-a, LV, partea Il, p. 229), - 

9, Testatorul poate scuti pe legatarul 

cu titlu universal ca să contribue la plata 

datoriilor şi sarcinclor succesiuner cu 

condiţiunea de a nu aduce atingere „re- 

zervei moştenitorilor. (Demolombe. XĂI, 

No. 607; Dalloz, 6p., Suppl., Dispositions 

entre vits, No. 953; kluc, VI, No. 332; Bau- 

dry et Colin, Donations ct testaments, II, 

No. 2413; Alexandresco, ed. 2-a, IV, pâr- 

iea II, p. 232; C. Hamangiu, |. Iosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, IL, No. 

1396). | 

10. Când însă testatorul scade partea 

contributivă a legatarului cu titlu uni- 

versal sau îl scuteşte complect de orice 

contribuţie, creditorii succesiunei păs- 

trează totuşi dreptul de a urmări pe le- 

gatar pentru partea din datori propor- 

țională cu partea sa succesorală, acoarece. 
testatorul nu poate sustrage nici o parte 
din succesiune urmărirei creditorilor şi 

aceştia păstrează în orice caz dreptul de 

a urmări întreaga succesiune. (C. ilaman- 

giu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
MII, No. 1596). . . 

(î. In cazul precedent legatarul cu 

titlu universal, după ce va (Îi suferit ur- 

mărirea creditorilor, va avcă recurs con- 

tra moștenitorilor sau a celorlalţi lega- 
tari universali sau cu titlu universal, pen- 
tru restituirea părţii din datorie de a 

cărei plată fusese scutit prin testament. 

(C. Hamangiu, ]. Nosctti-Bălănescu şi Al. 

Băicoianu, III, 1390). 
- 19, Deasemenea testatorul poate o- 

bligă pe legatarul cu titlu universal să 

DESPRE DISPOZIȚIUNIIL.E TESTAMENTARE Codul civil. 

coniribuc într'o cotă mai mare la plata. 
datoriilor şi sarcinelor succesiunei. (De- 
molombe, XXI, No. 607; Baudry cet Colin, 
Donations cet testaments. II, No. 2413; A- 
lexandreseo, ed. 2-a, IV, partea I|, p. 
252), 

13, Legatarul cu titlu universal, după 
o părere, trebueşte să plătească datoriile 
si sarcinele succesiunci ultra vires emo- 
lumenti, dacă a acceptat legatul fără be- 
neficiu de inventar, deoarece continuă 
“persoana delunctului, ca şi legatarul uni- 
versal. (Demolombe, XXI, No. 570, 59; 
“Froplong, Donations ct testaments, IV, 
No. 1857; Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vils, No. 3737; Suppl., Dispositions entre 
vis, No. 950; Iluc, VI, No. 329, 332: A- 
lexandresco, ed. 2-a. ]V, partea II, p. 230; 
Comp.: Josserand, III, Ao. 1496). 

(4. După altă părere legatarul cu 
titlu universal nu e obligat la plata da-: 
toriilor şi sarcinelor succesiunei, decât 

“ în limitele emolumentului său. (Aubry ct 
Rau, cd. 4-a. VII. $ 723, p. 497, 500; l.au- 
rent, XALV, No. 112 urm,; Paudey et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 2327, 
2415; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1592), 

15. Creditorii  succesiunei nu pot 
urmări pe legatarul cu titlu universul 

decât după punerea sa în posesiune. (C. 
Ilamangiu, |. Nosetti-Bălănescu și Al. 
Băicoianu, III, No. 1396). 

16. Ca şi legatarul' universal, legata- 
rul cu titlu universal este jinut la plata 
legatelor particulare. Il va contribui la 
această plată în proporiie cu partea su 
succesorală. (C. llamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 139$, 
1399). | 

17, Lestatorul poate pune în sarcina 
unui Jegatar cu titlu universal plata în- 
4egrală a unuia sau imai multor legate 
particulare sau_să modifice partea sa 
contributivă. (C. Hamangiu, Î. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, II. No. 1398. 

(8. 4 sc vedcă: art. 773 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

Jurisprudență, 
> 

(Continuare delia 1924 până la 1927). 

[.„ Principiul din materia succesiunilor 
ab intestat că odată ce ai acceptat suc- 
cesiunea nu te mai poți lepădă de dânsa, 
aplicabil şi la .legate, nu poate fi înţeles 
în sensul că nu ai puteă să renunți ao 
mai reclamă, retrăgându-ţi acțiunea ce 
o făcuseşi în acest scop, ci că, chiar dacă 
în urmă ai renunță să mai reclami le- 
gatul, rămâi totuş răspunzător de con- 
secinţele care-decure din acceptarea lui, 
putând fi obligat să „contribui la plata 
sarcinelor şi datoriilor succesiunti în pro- 
porțiunea legatului.. (Trib. Ilfov, S. |, c. 
e. 1593 din 14 Decembrie 1925, Curier 
Jud. 25/9326, Pand. Rom. 1926, IN, S8). 
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„a art. 064 Cod, civil italian, 

Codul civil DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 897-898 

Axt, 8917. —Legatarul universal, sau acela al unei îracţiuni a suc- 
cesiunei, nu se poate pune în posesiunea legatului, fără a se face, 
după cererea lui, un inventar al bunurilor ce compune legatul, de 
judecătoria în ocolul căreia s'a deschis succesiunea. 

Legatarul care va primi a intră în posesiunea bunurilor fără 
inventar, va fi obligat a plăti toate debitele succesiunei, chiar de 
ar îi mai mari decât averea lăsată de testator!). (Civ. 95, 704 urm.; 
713, 888 urm., 893 urm., 896; Pr. civ. 668 urm.; Leg, timbr. 18 $ 11). 

Bibliografie (continuare). 

Iamangiu. |. 

CossraNrisEscu Jac, X., Despre trstamente, p. 

Doctrină. 

Î. îirt. S97 din codul civil român con- 
stitue o inovaţie a legiuitorului român 
şi care lipsește în codul civil francez. (A- 
lexandresca. ed. 2-a, IV. partea II, p. 209). 

2, In dreptul francez există contro- 
versa dacă legaturii universali sau cu 
titlu universal plătesc datoriile şi sarci- 
nele defunctului ultra vires emolumenii 
sau intra vires emolumenti. Art. S07 e. 
civ. rom., a tăiat această controversă, de- 
oarece în dreptul nostru, faţă cu redac- 
tarea acestui articol. rezultă că legatarii 
universali sau cu titlu universal cari vor 
intră în posesiunea bunurilor prin voia 
justiţiei sau prin voia moştenitorilor uni- 
versali, fără să facă inventarul bunurilor 
ce_ cuprind legatul lor, vor fi: obligaţi să 
plătească datoriile şi sarcinele succesiu- 
nei, ultra vires emolumenti. adică chiar 
dacă ele ar fi mai mari decât averea ră- 
masă dela testator, (Alexandresco. ed. 
2-a, IV, partea II, p. 218, 219; Comp.: C. 

Rosctti-Bălănescu şi Al, 
Băicoianu. WI,_No. 1372. 1597: Nacu. IF. 
p. 575; Matei Cantacuzino. p. 366). 

3, Textul art. $97 din codul civ. rom. 

118; Despre succesiuni, p 45, 

este rău redactat, însă din el rezultă ur- 
mătorul principiu: legatarii universali şi 
cu titlu universal, ca toți moştenitorii în 
general, plătesc datoriile şi sarcinele suc- 
cesiunci. ultra vires emolumenti, pentru 
partea lor corespunzătoare. Pentru ca ei 
să plătească aceste datorii şi sarcine nu- 
mai intra vires emolumenii, ircbuesc să 
accepte legatul sub beneticiu de inventar. * 
Deşi legea nu vorbeşte de acceptarea be- 
neficiară, însă rezultă că accasta a fost 
intenția legiuitorului. (Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 219). * | 

da Se va aplică şi plăţii legatelor par- 
ticulare dispoziţiunea pe care art. 897 din 
codul civil o conţine cu privire la plata 
datoriilor. Prin urmare, legatarul uni- 
versal este ţinut la plata legatelor par- 
ticulare numai intra vires emolumenti, 

„cu condiția să fi făcut un inventar regu-- 
lat al bunurilor succesorale înainte de a 
intră în posesiune. Numui dacă nu face 
inventarul prescris de art. S9, el va. fi 
ținut la plata legatelor ultra vires emo- 
menti. (Alexandresco. ed. 2-a. IV, partea 
2-a. p. 236: C. Ilamangiu, |. Rosetii-Bălă- 
nescu şi AL. Băicoianu. III. No. 1378), 

Art. 898. — Legatarul unei îracțiuni de moștenire poate pre- 
tinde fructele din ziua cererei în judecată, sau din ziua în carei 
s'a oferit de bună voe darea legatului?). (Civ. 890, 895, 896; Civ. 
Ital. 864)... - 

Teat: Îtal. 47, $64.— Il legatario non put pretendere i frutti ogli interessi, 
che dal giorno della domanda giudiziale 
legato fosse stata "promessa. 

o dal giorno în cui la -prestazione del 

Bibliografie (continuare). 

CossTANTISESCU JAc. N., Despre festamente, p. 

  

116, ii, 

1) In Codul Civil francez, lipseşte textul acestui articol 897, fără a se şti de unde l-a imprumutat legiuitorul român. 
2) Acest articol lipseşte în Codul francez; el este reproducerea parţială a art. 890, Cod, civ. român şi 
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Art. 899 

Doctrină. 

|, In codul civil francez, nu există nici 
o dispozițiune în privința dobândirei 
fructelor de către legatarul cu titlu uni- 
versal. Art. S9S e. civ. rom. prevede în 
mod categorie dispozițiuni în această pri- 

vinţă, analoage cu cele dela legatul uni-. 

versal (890 c. civ. rom.) aşă încât în drep- 

tul nosiru nu poate avea loc controversa 
care există în dreptul francez. (Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 228; C. 

Hamangiu, 1. Roseiti-Bălănescu şi AL 

Băicoianu, III, No. 1590). 
D, Art. S9S din codul civil spre deo- 

sebire de art 890 din acelaş cod, trebueşte 

aplicat în toate cazurile, şi prin urmare, 

legatarul cu titlu universal nu are drept 

la fructele legatului decât din ziua cere- 
rei în judecată sau a predării de bună 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil 

rioare acelui moment, aparținând moşte- 
nitorilor. Distincţiunea ce sa făcut la 
legatul universal că fructele se cuvin lu- 
gatarului universal dela data predării le- 
gatului de bună voie sau prin justiţie 
numai în cazul când există moștenitori 
rezervatari iar în cazul contrar. fructele 
aparțin legatarului universal din momen- 
tul decesului testatorului, nu-și găseşte 
aplicaţiunea la legatul cu titlu universal. 
deoarece nu există acecaş rațiune a in- 
tenţiunei prezumată a testatorului. (C. 
llamangiu, 1]. Rosctti-Bălănescu şi AA 
Băicoianu, III, No. 1590). 

3, Testatorul are dreptul să dispună 
în mod expres că fructele vor aparţiue 
legatarului cu titlu universal din ziua 
deschiderei succesiunei. (C. Ilamangiu, ]. 
„Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, MI, 
No. 1590). 

- Alimente 38. 

Aa A se vedea: art. $90 din codul civil 
cu notele respective. 

voie. fie că moştenitorii sunt rezervatari, 
fie că sunt nerezervatari, fructele ante- 

Secţiunea VL. — Despre legatele singulare. 

Art. 899.— Orice legat pur și simplu dă legatarului, din ziua 

morței testatorelui, un drept asupra lucrului legat, drept transmi- 

sibil erezilor şi reprezentanţilor săi. 
Cu toate acestea, legatarul singular nu va puteă intră în 

posesiunea lucrului legat, nici a pretinde fructele - sau interesele, 

decât din ziua în care a făcut cererea în judecată, sau din ziua 

în care predarea legatului i s'a încuviințat de bunăvoe. (Civ. 483 

-urm., 522 urm., 544, 664, 651, 653, 889 urm, 895, 898, 900 urm,, | 

903, 926, 1013, 1015, 1017, 1088; Pr. civ. 139; L. Timbr. 19 $ 17, 

21 $ 23, 23 $ 1; Civ. Fr. 1014). 

Text. fi. „ivt. 1014. — "Tout legs pur et simple donnera au legataire, du 

jour du dects du testateur, un droit î la chose legute, droit transmissible ă sex 

heritiers ou ayant-eause, | 
Neanmois le l&ataire particulier ne pourra se mettre en possession de la. 

chose l&gute, ni en pretendre les fruits ou interets, quă compter. du jour de sa, 

demande en delivrance, forme suivant Pordre ctabli par Lartiele 1011, ou du 

jour auquel cette delivrance lui aurait Gt€ volontairement consentie. 

. Bibliografie (continuare). 

CoxsTANTINESCU JAc, N., Despre testamente, p. St urm, 105 urm, 
succesiuni, p. 60 urm,; 

Lăzănescu Em. AL., Des droi!s du conioini survivant, p. 14, 50 urm. 

116, 117,158; Despre 

„INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Abitaţiune 9. | Cariere 100. 
Acţiune 87, 88 bis. Casă 22, 23, 24, 29, 42, 43. 
Acţiune posesorie 62. Cereale 20, 21, 
Alegere 23. Cheltueli 103. 

Comandament 89. 
Competenţă 86, 9%. 
Complectare 33. 
Comună 93 ' 
Conservare 53—36, 62 bis. 

„Construcţie 7, 20. Efecte 95, 9. 
Cotitate disponibilă 73, 38 | Eroare 41—15, 

bis. Executare forțată 89. 
Creanţe 10, 11, 12. Executare voluntară 108. 
Curator 83, 83 bis, 88 bis. | Executor testamentar 74, 
Definiţie 1, 2. 
Deschiderea _succesiunci 

46, 47, 49—52, 59, 69, 71, 
73, 86, 90, 94, 08, 99, 100, 

Desemnare 3, 34, 35, 39— 

84. 
Expertiză 32. 

'* Fapte 28—3. * 
Folosinţă 9%. 
Fond de comerţ 15. 

5. Fructe 61, 62 bis, 69, 76, 
Dispensă 66—75, 97—104. : 

Animal 19. 
Apreciere suverană +, 360, 5 . 

Autorizaţie 93, 
Avantaj 6. Consimţământ 104—10%. Dobânzi 71, 97, 104. Gen 1R, 19. 

Bani 4. Consimţământ tacit 107, Drepturi 2, 8, 16, 111, Grâu 20, 21. 

Brevet de invenţiune 16, 108, 109. Drepturi de autor 16. Guvern 93. 

x 
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Codul civil 

Imobile 6. 
Incertitudine 36. 
Inchiriere 62 bis. 
Iasenpţie ipotecară 54, 
instrăinare 43, 
intenţie 3, 4. 
Interes 31, 
interpretare 3%, 37. 
Intreruperea  prescripţici 

EA 
potecă 54, 5, 
legat con'diţional 48, 52, 92, 
Legat cu termen 418, 5), 
Legat cu titlu universal, 

57, î9, U3 bis, B5, 69 bis, 
110. 

Legat de liberare 11, 71. 
l.ezatul faptelor 23—32, 
legat particular $, 2, 5—, 

13, 17, 24, 57, 59—600, î2, 
74—110. 

Legat pios 63. 
luat pur şi simplu 46—P. 
Legat universal 1, 57, 435, 

70—82, 83 bis, 109, 110. 
Licit 3. - 
l.ocaţiune 62 bis, 
Lucruri 2, 5.. 
lucruri afară din comerţ 

25, 20, 2, 
Lucruri nedeterminate 47— 

Lucruri viitoare 13 
Măsură 10, 20, 
AMinoritate 04. 
Mobile 6, 74. 
Mobile corporale 6, 7, 46. 
Mobile incorporale 6, 10, 

11, 12, 
Moşie 13. 
Moştenitur 24, 2, %, Si, 

52, 00, 61, 67,600, 72, 74 
ȘI—04, 63 bis, V3=tui, 
104—106, 108, 

Moştenitori ncregulaţi 83. 
Aloştenitori rezervatari 602 

bis, 07,12, 73, 17—02, 83 
bis, 63 bis, 98. 

Notificare 8). 
Nulitate 19, 20, 22, 25, 27, 

41, 42, 43, 45, , 

Număr îi, 
Obiecte, a se vedeă cuvin: 

  

  

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

tele: „Lucruri“, „Mobile“, 
Operă de artă 15, 
Operă de ştiinţă 15, 
Păduri 100, 104. . 
Pensiune alimentară 33, 
Perifrază 34, 
Plata datoriilor 29, 
Posesiune 47, 734. 26, 95, 40. 
Predarea legatului 49, 53— 

56, 58, 015, 717—19 
Predare benevolă 7U, 104— 

145, 
Prescripţie 56, 93. 
Preţ î, 3, 
Procedură 91, 
Proprietate 46, 47, P—5, 

59 
Publicaţie 15, 16. 
Raport 112. 
lecoltă 13, 
hemiterea datoriei 11, 7. 
Rentă 65. 
Renunţare 03. 
Retroactivitate 52, 
Reveniticare S—61, 
Reziliere 62 bis. 
Sarcină 65. 
Scrisoare 106. 
Scutire 60—15, 
Scparaţie de patrimonii 55, 
Servitute 9. 
Sezina 62 bis, 
Sezina mobilelor 74, 94. 
Somaţie 8. 
Specie 49. 
Stabiliment public 93. 
Succesiune 14, 42, . 
Succesiune vacantă bă 
Suspensie 52, 
Teren 22, 23, 
Terţe persoane î0, 5y—62, 
Testament autentic 0), 
Transcripţie 111. 
Tribunal 86, 9, , 
Trimetere În posesie. a se 

vedeă cuvintele: „Preda- 
rea legatului“, 
2Y9, 2. 

Uzufcuct 9, 27. 
Vie 13, 
Vin 20, 
Vindere-cumpărare 24, 3, 

» 

Doctrină, 

4. Toate legatele cărora nu li se aplică 
definiția legatelor universale, nici cdlefi- 
niția legatelor cu titlu universal, date de 
art. 1003 şi 1010 c. civ. Îr.'(SS3 şi SW4 ce. 
civ. rom.), sunt legate cu titlu particular. 
(Demolombe, XAI, No. 612: Aubry et Rau, 
ed. t-a, VII, $ 714, p. 407; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 3745: Suppl, 
Dispositions entre vils, No. 956; liuc, VI. 
No. 334; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, II, No. 2436; Josserand, III. 
No. 1499; Alexandresco, cd. 2-a; IV, par- 
tea II, p. 282: C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 1400). 

2. Legatul particular sau singular cs c 
acel legat care are drept obiect unul sau 
mai multe obiecte sau drepturi determi- 
nate. (C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1400). 

3, Pentru a se determină caracterul 
legatului, trebucşte a se luă în conside- 
rațiune intenţiunea festatorului, iar nu 
expresiunile pe cari le-a întrebuințat el 
în testament,. care de 
vicioase. (Dalloz, Râp 
tions entre vifs, No. 

multe ori pot fi 
Suppl., Disposi- 

956: Comp.: C. Ia- 

Art. 899 

mangiu, ]. hosctti-Bălănescu şi AL. Băi- 
coianu, III, No. 1401). 

A, Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran din expresiunile întrebuințate de 
testator şi din intenția sa, care este ca- 
racterul legatului făcut. (Dalloz. hâp., 
Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 957). 

5, Pentru valabilitatea unui legat, tre- 
hucşte ca lucrul legat să poată face obicc- 
tul unui legat particular. (Dalloz, Rep. 
Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 904: 
Comp.: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, LII, No. 1402). | 

6, Pot face obiectul unui legat parti- 
cular toate lucrurile mobiliare sau imo- 
biliare, corporale sau incorporale, a că- 
ror posesiune poate procură un avantaj 
de orice. natură. (Demolombe, XXI, No. 
677; Aubry et Rau, ed. s-a, VII, $ 675, 
076, p. 149; Dalloz, Rep.. Dispositions cu- 
tre vifs, No. 37460; Iluc, VI, No. 350; Bau- 
dry et Colin, Donations et testamenis, II. 
No. 2510; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 245: C. Ilamangiu, |. Rosetii-bu- 
lănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 1402). 

4. Toate lucrurile corporale pot face 
obiectul unui legat particular. Astfel este 
valabil legatul unor materiale care fac 
parte dintr'o construcţie: în cazul când 
aceste_materiale nu pot fi separate fără 
pagubă, moștenitorul va plăti legatarului 
pretul valorii lor. (Merlin, Repertoire, 
„egs, section, 5. $ +4; Duranton, IX, No. 

256; Dalloz, Nep., Dispositions entre vifs, : 
No. 3756). 

8, Pot face obiectul unpi legat toate 
drepturile reale sau personale care sunt 
în comerț. (Planiol, III, No. 2502; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea II. p. 246). 

9, Astfel se poate legă un drept de 
uzufruct, de uz, de abitație,-u servitute: 
(Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 

10. Toate lucrurile incorporale pot fi 
legate. Astfel se poate legă creante contra 
terțelor persoane. (Demolombe. XII, Ne 
677; Aubry ct Rau, cd. j-a. VII, $ 673 
676, p. 149: Iluc, VI, No. 550; Alexan 
dresco, ed. 2-a, IV, partea Il p. 246; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi "AL 
Băicoianu, III, No. 1402), A 

1 î. Deasemenea se pot legă creanţe 
contra însuşi legatarului şi în acest caz 
efectul legatului este liberarea legata- 
rului de datoria sa faţă de succesiune, 
(Aubry et Rau. ed.-4-a. VII. $ 675, 676, 
p.. 149: lluc, VI, No. 351: Alexandresco. 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 245, 246; C. Ha: 
mangiu, |. Nosetti-Bălănescu și Al Băi- 
coianu, III, No. 1404). " - 

2, Deasemenea însuşi debitorul poate 
legă creditorului său ceeaco-i datoraşte. 
(Huc, VI, No. 532). : aa 
_12. Pot face obiectul unui legat par- 

ticular, nu numai lucrurile: existente, ci 
şi lucrurile viitoare, cum ar fi recolta! ce 
urmează a se face pe o moşie, într'o vie, 

"etc. (Toullier, V, No. 508; 514: Demolombe, 
XAI, No. 677: Troplong, Donations et tes- 
taments, IV,.No. 1870; Aubry et Rau. ed: 
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4-a; VII, S 075, 076, p. 149; Dalloz, Râp., 
Dispositions entre ide No. 3747; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 245, text 
şi nota 35; C. ilamangiu, |. Rosctii-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1402). 

14, Poate face obicctul unui legat, ov 
succesiune cuvenită testatorului. (Alexan- 
dresco, cd. 2-a, LV, partea II, p. 246; C. 
Iamangiu, |. Nosetti-Bălănescu și AI. 
Băicoianu, IL, 1405). o: 

[5, Pot face obicctul unui legat, un 
fond de comerţ, o operă de artă, de 
ştiinţă sau de imaginaţie, care urmează 
a fi publicate. (Alexandresco, cd. 2-a, IV, 
partea II, p. 247). 

16. Deasemenea poate face obiectul 
unui legat, dreptul de autor al unor lu- 
crări publicate, un brevet de invenţiune, 
care urmează să fic exploatat. (Alexan- 
dresco, cd. 2-a, IV, partea IÎ, p. 212. 

Î„ Pot face obiectul legatelor parti- 
culare, lucruri nedeterminate. (Coin-De- 
lisle, Commentaire, Art. 1024, No. 3, S; 
Toullier, Y, Ac. 516; Duranton, lĂ, No. 
240, 241; Demolombe, XXI, No. 677; Pou- 
jol, Donations ct testaments, Art, 1021, 
No. 2; Demante et Colmet de Santerre, 
IV, No. 166 bis, II; Aubry ct hau, ea. 
4-a. VII, $ 675, 676, p. 149; Dalloz, Rep, 
Dispositions entre. viîs, No. 3759; Suppl. 
Dispositions entre vils, No. 907; Baudry 
ct Colin, lonations cet testaments, II, No. 
2511; C. Iamangiu, 1. Rosetii-Băliănescu 
şi Al. Băicoianu, ill, No. 1402; Comp.: A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 246). 

18. Pentru, valabilitatea legatului unui 
Iucru nedeterminat, trebueşte ca acest 
lucru să poată fi determinat prin arăta- 
rea genului, prin măsură sau prin nu- 
măr. (Duranton, IX, No. 240; Aubrv et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 675, 676, p. 149; Dal- 
loz, Rep., Dispositions entre vils, No. 3760; 
Baudry et Colin, Donations ct tetaments, 
II, No. 3511; Comp.: Alexandresco, ed, 
2-a, IV, partea II, p. 246; C. IMamangiu ]. 
-Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, II, 
No. 1402). - 

19. L.egatul unui animal fără arătarea 
genului este nul. (Dalloz, Râp., Disposi- 
tions entre viis, No. 3760; Baudry ct Co- 
lin, Donations ct testamenis, II, No. 2511). 
20. Deasemenea este nul legatul de 

grâu sau vin, fără arătarea 
i Rep., Dispositions entre vifs, No. 
3760), MI 

94, Este valabil legatul unei cantităţi 
de grâu necesară pentru  consumaţia 
anuală a legatarului. (Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre viîs, No. 3760). - 

Este nul legatul unei case sau al . = = 

unui teren, fără nici o determinare. (Coin- 
. Delisle, Commentaire, Art. 1021, No. S: 

„ Duranton, IX, No. 245; Dalloz, Râp., Dis- 
positions entre vifs, No. 3761). 

293, Este valabil legatul uneia din ca- 
sele sau unuia dintre terenurile aparţi- 
nând testatorului, deoarece în acest caz, 
alegerea casei sfu terenului se va face 
"de legatarul particular. (Duranton, IX. 
No. 242; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
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vifs, No. 3762; Alexandresco, cd, 2-a, IV, 
partea II, p. 240). 
94, Este valabil legatul prin care tes- 

tatorul legă o casă de o valoare oare- 
carc, deşi nu S'ar găsi nici o casă în suc- 
cesiunc, deoarece în acest caz, moştenito- 
rul va fi obligat să cumpere o casă în 
valoarea menţionată de testator, pentru a 
o predă legaiarului particular, (Toullicr, 
V, No. 516; Dulloz, Rep., Dispositions en- 
tre vils, No. 5765). 
25, Legatele a căror obiect sunt lu- 

cruri afară din comerț, sunt nule. (Mer- 
lin, Repertoire. Legs, section 3. $ 3 urm.; 
Demolombe, ANI, No. 672; Troplong, Do- 
nations_ct testaments, IV, No. 1570; Au- 
bry ct Rau, ed. 4-a. VII, $ 675, 026, p. 149; 
Dalloz. Râp., Dispositions entre vifs, No. 
5753; Baudry e Colin, Donations ct tes- 
taments, II, No. 2510; Planiol, III, No. 
2802; Alexandresco, ed. 2-a, 1Y, partea II, 
p. 246; C. Mamangiu, |. Rosetti-Balănescu 
şi AL. Băicoianu, III, No. 1402). 

26, Pentru ca un legat să fie valabil 
trebueşte ca lucrul: să fie nu numai în- 
trun chip absolut în comerț. ci mai tre- 
bueşte ca el.să poată fi înstrăinat de tes- 
tator și dobândit de legatar, deci tre- 
bueşte să fie în comerj cu vrivire la per- 
soana testatorului şi a legatarului. (Mer- 
lin, Reâpertoire, Legs, section.:5. $ 1, Na, 
6; Demolombe, NAIL, No. 673; Aubrv et 
Rau, ed. +-a, VII, $ 675, 676, p. 15t; Dal- 
loz, ep, Dispositions centre vifs, No. 
5754; Baudry et Colin, Donations 'et tes- 
taments, Il, No. 2510; Comp.: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 246, 
nota 2). 

27, Astfel testatorul nu poate legă un 
drept personal care se stinge odată cu 
decesul său, cum este un drept de uzu- 
Îruct, sau un drept de uz constituit în fa- 
voarea sa. (Aubry et Rau, cd: 4-a, VII, 
$ 075, 676, p. 151; Dalloz, Rep., Disposi- 
tions_ entre vils, No. 3754; Baudryv ct Co- 
lin, Donations ct testaments, LI, No. 2510; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV,.partea II, p. 
247, 248). 
28. Se pot lesă nu numai lucrurile, 

ci și faptele, adică testatorul poate obligă 
pe moștenitorul său să facă sau să nu 
facă un lucru. (Coin-Delisle, Commen- 
taire, Art. 1021, No. 1; Duranton. IX, No. 
259; Demolombe, ANI, No. 6077; Tro- 
plong, Donations et testamnts, 1V, No. 
1870; Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 
No. _3c49; Laurent, It, No 126; Baudry 

"ct Colin, Donations et testaments, II, No. 
2512, 2515: Alexandresco, ed.i 2-a, IV, par- 
tea II, p 246, 247, 2s1; C. Iamangiu, d. 
Nosctti- ălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1402). 

„29, Astfel, testatorul poate impune 
moștenitorului să plătească datoriile le- 
gatarului sau să-i rezidească casa. (Dal- 
loz, RE Dispositions entre viis, * No. 
3749: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 1981)... . 
20. Peniru valabilitatea legatului u- 

nui îapt, trebuceşte ca faptul legat să fie 
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posibil şi licit. (Iroplong, Donations ct 
testamentis, IV, No. 1570; Dalloz. Râp., 
Dispositions entre vils, No. 3749; Baudry 
el Colin. Donations et testaments, II, No, 
2512; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
Il. p. 236, 251; C. Hamangiu, |. Nosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No, 1402). 
31, Deusemenea pentru valabilitatea 

legatului unui fapt, trebueste ca legatarul 
să aibă un interes la aceasta. (Demolombc, 
AA, No. 677; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vils, No. 374). „o 
32, Sc poute obligă pe moştenitor ca 

să cumpere un lucru dela legatari sau 
să-i vândă acestuia un lucru după pre- 
țul fixat de testator. In cazul când testa- 
torul nu a fixat preţul şi părilie nu se 
invoese, preţul va fi fixat de experţi. 
(Merlin, lepertoire, Legs, section 3, 5 5; 
Toullier, V, No. 518, 519; Dalloz, Rep, 
Dispositions entre, viis, No, 3750). 

33. Pentru existența legatului, tre- 
bueşte ca lucrul legat să fie desemnat de 
testator. (Demolombe, ANI, No. 3; Lro- 
plong, Donations ct testaments, III, No. 
1455: Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, S 657, 
p. 75; Laurent, XIII, No. 485; Baudry ct 
Colin, Donutions et testaments, II, No. 
2258). 
34, Desemnarea obiectului legat se 

poate face prin perifraze, nefiind nece- 
sar ca desemnarea obiceiului să se facă 
prin caracterele sau semnele materiale 
cari îi determină individualitatea. (De- 
molombe, ANI, No. 39, 45; Aubry ct lau, 
ed. 4-a, VII, S 037, p. 75). 

85, Asticl testatorul poate desemnă 
obiectul legat prin  arătatea persoanei 
dela care l-a dobândit. (Demolombe, XXI. 
No. 39, 45; Aubry ct Rau, ed. s-a, VII, $: 
637, p. 73). , 

36, Tribunalele vor interpretă dis- 
poziţiunile .testamentare când va există 
o simplă incertitudine asuvra lucrului le- 
«at. (Demolombe, XXI, No. 73S; Troplong, 
Donations ct testaments, III, No. 1455; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 712. p. 462; 
Laurent, XIV, No. 136; Iuc, VI,:No. 26; 
Baudry et Colin, Donations ct testaments, 
II, No. 2534). . 
37, Tribunalele în interpretarea tes- 

tamentului nu au dreptul să: complecteze 
ceeace nu a fost scris şi să creeze dis- 
poziţiuni pe care testatorul nu le-a scris, 
dispunând, în locul lui. (Coin-Delisle, 
ommentaire, Art. 1002, No. 7, 9; Dalloz, 

Rep. _Dispositions entire vifs. No. 3458; 
Huc, VI, No. 266; Baudry et Colin. Dona: 
tions ct testaments, II, No. 1845 bis). 
„88, Este valabil legatul unei pen- 

siuni alimentare, care nu a fost uxată 
de testator. În cazul când părțile nu se 
vor înțelege. tribunalele vor fixă cuan- 
tumul, luând în consideraţie averea suc- 
cesorală şi necesitatea legatarului. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1002, No. 15; 
Demolombe, XXI, No. 45; Aubry et Rau. 
ed. 4-a, VII, $ 657,'p. 75; Laurent, XIII, 
No. 126). 

39. Desemnarea obiectului legat se 
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poate face prin însuşi testamentul care 
cuprinde legatul sau printr'un testament 
anterior valabil, la care se referă testa- 
torul. (Demolombe, XXI, No. 45; Dalloz, 
Rep Dispositions entre vifs, No. 3424). 
40, Pentru desemnarea obiectului le- 

gat, testatorul se poate referi lu un act 
anterior care nu ce testament, însă este 
valabil pentru a preciză obiectul legat. 
(Demolombe, XXI, No. 45; Vazeille, Suc- | 
cessions, Art. 969, No. 5: Troplone, Dona- 
tions ct testamenis, III, No. 1404, 1455; 
Iluc, VI, No. 266; Contra: Laurent, XIII. 
No. 144), | 
41. LEroarca în desemnarea obiectului 

legat, nu aduce nulitatea legatului dacă 
din cuprinsul testamentului se poate sta- 
bili în mod neindoios lucrul pe care tes- 
tatorul a înţeles a-l legă. (Duranton, IX, 
No. 546; 'Troplonz, Donations et testa- 
ments, |, No. 375; Aubry et Rau, cd. -a. 
VII, $ 637, text şi nota 5, p. 74; Dalloz, 
Râp., Dispositions entire vifs, No. 3937, 
3935), - 

42, Astlel dacă festatorul a legat o 
casă dintr'o anumită localitate, arătând 
în testament că această casă a cumpă- 
rat-o dela o anumită persoană, când în 
realitate cl a dobândit-o prin succesiune, 
legatul nu este nul, dacă în acea locali- 
tate mu ure altă casă decât acea legată. 
(Duranton IX, No. 349; Troplong. Dona- 
tions et testuments, [, No. 577; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vifs,. No. 3938). 
42, Dacă testatorul legă una dintre 

casele pe care o arată că a cumpurai-o 
dela o anumită persoană, legatul este nul, 
dacă nu posedă nici o casă cumpărată 
dela persoana arătată. (Duranton, LX, No. 
350; Palloz, Rep., Dispositions entre vifs, 
No. 3958), | 
4 Eroarea făcută de testator asupra 

desemnării, adăugată numai pentru a u- 
şură execuţiunea 'legatului, nu aduce a- 
nularea legatului. (Merlin, Repertoire, 
Legs, section 2, $ 2, No. 5; Duranton. 
IA, No. 540 urm.; 'Froplong, Donauons et 
testamenis, I, No. 375 urm.; Aubry_ct 
Rau, cd. 2-a, VII, $ 657, p. 74: Dalloz, 
îtp., Dispositions entre vifs, No. 3959). 
45. Când însă croarea cade asupra 

substanţei însăşi a legatului, legatul este 
nul. (Merlin, Râpertoire, Legs, section 2, 
$ 2, No. 5; Aubrv et Rau, ed. 'd-a, VII, 
$ 637, p. 74; Dalloz, Rep., Dispositions en- 
tre vifs, No. 3939). 
46, Orice legat pur şi simplu şi când 

obicctul său este un lucru corporal şi 
„ determinat individual, dă legatarului, din 
ziua morţii testatorului,.un drept ue .pro- 
prietate asupra lucrului legat. (Demo- 
lombe, XXI, No. 54$, 651; Aubry et Rau, 
ed. 1-a, VII, S 722, p. 490; Dailoz, Rp, 
Dispositions entre vifs, No. 5810: Suppl., 
Dispositions entre vils, No. 968; Huc, VI, 
No. 536; Baudrv et Colin, Donations et 
testaments, I[, No; 24186; Josscrand, III, 
'No.: 1513; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 2s8, 529, 330, 551; C. Hamangiu, 
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[. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ]Il, 
No. 141). 

47, Legatarul din momentul decesu- 
lui testatorului poate dispune de dreptul 
său cu titlu oneros sau gratuit, chiar 
înainte de a fi pus în posesiune, (Demo- 
lombe, ANI, No. 051; Laurent, XIV, No. 
+; Alexandresco, ed. 2-a, IV, parteu Ii, 
p. 331). 
48, Prin cuvântul: „legat pur şi sim- 

plu“ din art. 1044 $1 ce. civ. în. (S99 $ 
1 ec. civ. rom.), legiuitorul a voit să în- 
țeleagă legatul nesupus unci condițiuni, 
deci şi legatul cu termen. (Alexandresco, 
cd. 2-a, 1V, parica II, p. 329, text şi nota). 
49, Când legatul este pur și simplu 

și are de obiect o sumă de bani sau un 
lucru determinat numai în specie, lega- 
tarul dobândeşte un drept asupra lucru-. 
lui legat din momentul decesului testa- 
torului însă nu devine proprietarul aces- 
tui lucru decât prin tradiţie, până la 
care el este un simplu creditor. (Demo- 
lombe, ANI. No. 54$, 631: Aubry ct Rau, 
cd. 4-a, VII, $ 722, p. 49; Iluc, VI, No. 
556: Baudry et Colin, Donations ct tes- 
taments. IL. No. 2486; C. Iamansiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, 
No. 1412; Comp.: Josserand, LU, No. 1510, 
1515: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 289, 350), 

50, Lesatul cu termen dă drept de 
proprietate legatarului asupra lucrului le- 
vat, din momentul decesului testatorului. 
(Demolombe, XXI, No. 545; Mourlon, II, 
No.. 833; Dalloz, Râp., Dispositions centre 
vifs, No. 3S11: Laurent, XLV, No. îi; Iluc, 
VI, No. 336; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, II, No. 2429; Alexandresco, 
ed. 2-a, 1V, partea II, p. 329, text şi nota). 

51, Dreptul de proprietate al legata- 
rului asupra lucrului legat şi care este 
dobândit din ziua decesului testatorului, 
este transmisibil moștenitorilor şi repre- 
zentanţilor săi. (Alexandresco, ed. 2-a, 1V, 
partea II, p. 329). 
52, Legatele condiţionale transmit de- 

asemenea proprietatea tot la decesul tes- 
tatorului, deoarece legatul supus unci 
condițiuni suspensive rămâne în suspen- 
sie până la îndeplinirea condiţiunei, to- 
tuşi când se îndeplineşte are cfect re- 
troacliv până în ziua deschiderii succe- 
siunci şi deci proprictatea bunurilor le- 
gate se transmite tot în acest moment: 
dacă însă legatarul a murit înainte de în- 
deplinirea condiţiei, cl nu  transimite 
dreptul său moștenitorilor săi. (Laurent, 
XIV, No. 1; Alexandresco, cd. 2-a, IV, 
artea II, p. 529, 330: C. Hamangiu, |. 
tosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ll. 
No. 1412). . | 
53, Legatarul poate face acte de con- 

servare: asupra lucrului - legat, înainte 
de a cere predarea lui. (Demolombe, XII, 
No. 652; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII,-S 722, 
p. 495). , 

54, Astfel, înainte de a cere predarea 
legatului, legatarul poate luă o inscripţie 
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asupra imobilelor succesorale. 
lombe, ANI, No. 632). . 

55, Deusemenea, legatarul are drep- 
tul să ceară separaţia patrimoniilor de- 
functului de a moștenitorilor. (Demu- 

(Demou- 

lombe, XXI, No. 652: Aubry ct.Rau, ed. 
4-a, VII, $ 722, p. 495; Baudry et Colin, 
IDonations cet testaments, II, No. 2509). 
56, Deasemenea are dreptul să între- 

rupă preseripţia: (Demolombe, ANI, No. 
052). 

57, Deşi art. 1014 $ 1 ce. civ. Îr, (890 
$ 1 ce. civ, rom,), se găseşte în secțiunea 
care se ocupă de legatele particulure. 
totuşi dispozițiunile sale se aplică tutu- 
ror legatelor, adică universale, cu titlu 
universal şi particulare. (Demolombe, 
NI, No. 545: Aubry ct Rau, cd. d-a, VII. 
$ ZI7, notu 1, p. 45; Laurent, XIV, No. 
1; Alexandresco, cd. 2-a, LV, partea. îl, 
p. 291, 329, nota: C. Ilamangiu, |. Rosctti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, ILL No. 1412). 
58, Lesatarul are dreptul la trei ac- 

țiuni cu privire la bunurile legate: 1) ac- 
iunea în revendicare contra terţilor de-. 
tentori ai bunurilor legate: 2) acţiunea 
personală în predarea legatului; 5) Acţi- 
unca_ ipotecară prevăzută de art. 1017 c. 
civ. îr. (902 c. civ. rom) asupra imobilelor 
succesorale,  (Dalloz, Rep. Dispositions 
entre vifs, No. 3815: Comp.: Alexundresco, 
ed. 2-a. IV, partea II, p. 331: C. Haman- 
giu, [. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu 
II, No. 1419 urm.). 
59, Legatarul particular al unui corp 

cert, poate introduce acțiunea în revendi- 
carea contra terjului, deţinător al obiectu- 
Ini legat, deoarece el are proprietatea a- 
cestui lucru din momentul decesului tes- 
tatorului. (Merlin,'Râpertoire, Lârataire $ 
5, No. 10: Toullier, Y, No. 546, 572; Du- 
rantou. IN, No. 578; Aubrw ct Rau, cd, 
4-a, VII, $ 722, p. 79; Dalloz, Rp. Lis- 
ositions entre vifs, No. 3813, 3900; Suppl., 
ispositions entre vifs, No. 986). 
60. După altă părere, legatarul parti- 

cular al unui corp cert, nu poate iintro- 
duce acţiune în revendicare contra terţu- 
lui care deţine bunul legat dela moştenito- 
rul legitim, până când nu a obţinut mai 
întâi predarea  legatului.  (Demolombe, 
ARI, No, 635; Demante et Colmet de San- 
terre, IV, No. 158 bis, II; Dalloz, Rsp., 
Dispositions entre vils, No. 3900: Laurent, 
XIV, No. 62; Baudry cet Colin. Donations 
ct testaments, IL, No. 2456; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 258, 289, nota 3; 
C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi AI. 
Băicoianu, III, No. 1420). - 

61, In părerea care admite că legata- 
rul poate revendică lucrul legat dela ier- 
țul deţinător, chiar înainte de a fi dobân- 
dit predarea legatului, moștenitorul poate 
cere dela legatar fructele obiectului reven- 
dicat până la data când acesta a cerut 
redarea  legatului. (Merlin,  Râpertoire, 
-€gataire, $ 5, No. 10; Toullier, V. No, 572: 
Duranton, ÎX, No. 578; Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vils, No. 3900). 
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62, Legatarul pariicular nu poate exe- 
cută acţiunea posesorie contra terţilor de- 
jinători ai imobilelor legate, înainte de a 
[i obţinut predarea legatului. (Toullier, Y, 
No. 573; Demolombe, XNI, No. 053; Dal- 
loz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 5901 C. Ilamangiu, |. Kosetii-Bălănescu şi A. 
Băicoianu, ILL, No..1320). 
62 bis. lcegaturul are dreptul Ia fruc- 

tele iegatului din momentul când este pus 
in posesia bunului legat şi aceasta chiar 
pentru un moştenitor sezinar, devarece el 
are dreptul de proprietate asupra acestui 
bun din momentul deschiderei succesiunei, 
exerciţiul acestui drept îl are numai din 
inomentul punerei sale în posesie, până în 
acest moment el având dreptul a face nu- 
mai acte de conservare. 

Prin urmare, un legatar, chiar sezinar, dacă nu a fost încă pus în posesie asupra bunului legat, nu poate introduce în con- 
tra unui terţ locatar, acțiune de rezilierea 
contractului de închiriere încheiat asupra acestui lucru. (N, Georgeau, Studii Juri- 
dice, EI. p. 152, 
63, Legutarul particular trebueşte să ceară posesiunea Dunurilor legate prin ac- țiunea de predarea legatului, deoarece cl nu arc sezina. (Dalloz, Rep., Dispositions entre vils, No, 3515, 3814; Suppl., Dispo- sitions entre vifs, No, 90$; Josseranid, LII, No. 1510, 1515: Alexandresco, ed. 2-u, 1V, 

partea II, p. 257; C. Iamangiu, 1. Rosetti- Bălănescu şi Al. Băicvianu, II No. 1413). 
64. Chiar legatarul unui legat pios “sau când el este minor, trebueşte să ceară predarea legaiului. (Merlin, Râpertoire, Le- gataire, $ 5, No. 24, 2; Troplong, Donati- uns et testaments, -1V, No. 1ss1; Dalloz, Rep... Dispositions entre vis, No. 3825). 65. Obligaţia de a obţine predarea există chiar pentru beneficiarul unei sur- cine impusă la un legat, cum ar fi o rentă, (Demoloinbe, XXI, No. 625 urm.; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 7i8, p. 4706; Contra: Dalloz, Râp., Suppl., Rente viagere, No. 129). . 
66, Testatorul nu poate scuti pe lega- tarul particular de a cere predarea lega- 

tului. (Merlin, Repertoire, Legs, section 4, $ 5, No. 28; 'Toullier, V, No. 540; Demo- lombe, ANI, No. 622; Mass et Vers sur Zachariae, III, $ 493, text şi nota 4, p. 270; Marcad€, Art. 1014, No. 4; Aubry ct lau, 
cd. 4-a, VII, $ 718, p. 478; Dalloz R&p., 
Dispositions entre viis, No. 5829; Suecessi- ous, No. 75; Suppl., Dispositions entre vils, No. 971). - ” 
67. Testatorul nu poate scuti pe lexa- tarul particular să ceară predarea legatu- 

lui, chiar în cazul când nu există moşte- 
nitori rezervatari. (Coin-Delisle, Commen- 
taire, Art. 1014, 1015, No. 19; Dalloz, R€p., Dispositions entre vifs, No. 5851; Contra. Merlin, Repertoire, Legs, sections +, $3, No.: 28; Toullier, V, No. 540).- 
68. cstatorul nu poate scuţi pe lega- tarul particular să ceară predarea legatu- lui, chiar în cazul când nu există nici 
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moştenitori legitimi, ci numai un legatar, universali - (Coin-lelisle, Commentabre, Art. 1014, 1015, No. 19; Dalloz, Ip. Dispo- sitions entre vifs, No. 3832; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea LI, p. 290, nota 1: C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL Băi- 
coiunu, III, No. 1418; Contra: Grenier, 
Donations et testaments, IL, No. 299). 
69. Dacă testatorul nu poate scuti pe legatarul particular de a cere predarea 

legatului, totuşi această scutire are de 
elect să facă să curgă fructele în folosul 
legatarului din ziua decesului testatorului. 
(Demolumbe, XXI, No. 636; Troplong, Do- 
nations et testaments, III, No. 1988; Massc 
et VergE sur Zachariae, II, $ 493. nota 4, 
p. 270; Marcade, Art. 1015, No. 2; Demante et Colmet, de Santerre, IV, No. 159 bis, I; Dalloz, Rp. Dispositions entre vils, No. 5550; Laurent, XIV, No. 79; Iuc, VI, No. 
557; Baudry et Colin, Donations et testa- 
ments, II, No. 2452, 2454; Colin et Capi- 
tant, III, p. 901; Alexandresco. ed. da, hr partea II, p. 290, nota 1: C. Ilanangiu, [ Rosetti-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, 
No. 1418), 

70, lu unele cazuri nu este necesar ca legatarul să facă o cerere de predarea le- gatului. Astiel, cererea de predarea lega- tului este inutilă când predarea este fă- cută_ de bună voie, (Aubry ct Rau, ed. 1-a, VIL, $ 718, p. 478: Dalloz, Rep. Suppli Dispositions entre vifs, No, 969; Laurent, 
XIV, No. 57; Josserand. III, No. 1510; C. Iamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, LII, No. 1415). 

7 (|. Deasemenea debitorul căruia testâă- 
torul i-a legat remiterea datoriei, nu are 
nevoie să ceară predarea legatului, de- 
varece curgerea dobânzilor încetează din 
ziua decesului testatorului. (Merlin, RE- 
pertoire, Lâgataire, $ 5, No. v; Coin-De- 
lise, Commentaire, Art. 1015, No. 26: Tou- 
Mier, V, No. 541: Duranton. IX. No. 232 bis; 
Demolombe, XXI, No. 620;' Grenier, Do- 
nations et testaments, Il, No. 304; De- 
mante ct Colmet de Santerre, IV. No. 1583 

bis, V; Aubry ct Rau, cd. s-a, VII, $ 7ig, 
p; 478: Daloz, Rep., Dispositions entre vifs, 
No. 3815; C. Ilamangiu, [. Rosetti-Bălă 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1413, 1418: 
Contra: Laurent, XIV, No. 46: Iluc, VI, 
No. 5351; Baudry cet Colin, Donations et testaments, IL, No. 2459), | 

729, Deasemenea moștenitorul rezerva- tar nu este obligat să ceară predarea unui 
legat particular ce i l-a făcut testatorul. 

"(Coin-Delisle, Commeutaire, Art. 1006, No. 
15; Art. 1014, 1015, No. 3; Vezeille, Suc- cessions, Art. 1005, No. 4; Art. 1011. No. 3; Troplonz, T)onations et testamenis, IV, No.' 1879; Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, 
No. 5821, 3822; Suppl.. Dispositions entre 
vils, No. 970; Iuc, VI,: No. 337; Contra: 
Merlin, Repertoire, Legataire, $ 5, No. 6; 
Demolombe, XXI, No. 619; Aubry et Rau, 
cd. 4-a, VII, $ 718, p. 477). 

73. Deasemenea când testatorul a le- 
gat moștenitorului rezervatar porțiunea 
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rezervati de lege, acesta nu trebueşte să 

ceară predarea legatului deoarece, testato- 
rul nu poate să modifice drepturile moș- 

tenitorului rezervatar care îi sunt acor- 

date de lege. (Coin-Delisle, Commentaire, 

Art. 1006, No. 15; Art. 1014, 1015, No. 3; 

Vazeille, Successions, Art. 1005, No.4; Art. 

1ott, No, 3; Troplong. Donations ct testa- 
ments, IV. No. 1879; Dalloz, Rep, Dispo- 
sitions entre viis, No. 5921). 

144, Deasemenea executorul testamentar 

care ure sezina mobilelor, nu trebueşte să 

ceară predarea unui legat articular 1mo- 

biliar ce î-a făcut defunctul. (Merlin, Bc- 

pertoire, Lâgataire, $ 5, Xo. 15; Coin-De- 
lisle, Comimentaire, Art. 1014, 1015, No. 
29; 'Toullier, V, No. 542; Duranton, LX, No. 

PL; Dalloz, Râp., Dispositions enire viis, 

No. 3824). 
75, Legatarul particular care se află 

dejă în posesiunea lucrului legat, în mo- 
mentul decesului testatorului, nu trebu- 
eşte să ceară predarea legatului. (Merlin, 
Repertoire, Legataire, $ 5, No. 7; Coin- 
Detisle, Commentaire, Art. 1015, No. 27; 
Grenier, Donations et testaments, Î, No. 
50; Poujol, Donations ct testaments, Art. 
1004—1006, No. 5; Dalloz, Rtp., Dispositi- 
ons entre vifs, No. 3816; Suppl., Dispusi- 
tions entre vifs, No. 909; Iluc, VI, No. 53%; 
Contra: "Duranton. LX, No. 272; Demo- 
lombe, XXI, No. 618; Aubry ct Rau, cd. 
s-a, VII, $ 718, p. 477; Laurent, ALV, No. 
+4; Baudry et Colin, -Donations et_testa- 
ments, II, No. 2456; Josserand, III, No. 
1514; C. Hamangiu, 1.  Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1414). 

7G. Legaiarul particular nu se poate 
pune în posesiunea lucrului legat din pro- 
pria sa autoritate şi el deşi nu este decă- 
zut din legatul făcut prin faptul că s'a 
pus în posesie în mod ilegal, totuşi trebu- 
eşte să restitue iructele ce le-a perceput 
în baza acestei posesiuni ilegale. (Merlin, 
Râpertoire, Legataire, $ 5, No. 7; 'loullier, 
V, No. 544; Dalloz, N€p., Dispositions entre 
vifs, No. 3920, 3533; Comp: Josserand, II, 
No. 1514; Alexandresco, cd. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 287). | 

77, Acţiunea în predarea legatului tre- 
bucşte introdusă contra celor ce datorese 
plata lui., Astfel dacă testatorul lasă moş- 
tenitori rezervatari, legatarul particular 
trebuceşte să introducă contra lor cererea 

„de predarea legatului. (Demolombe, XXI, 
No. 589, 625; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, 
$ ZIS, p. 419; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 3856: Suppl., Dispositions- 
entre vifs, No. 973; IHuc, VI, No. 531, 337; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II. No. 2404, 2440; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 287; C. Hamangiu, 1. Ro- 
setii-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, No. 
1414). . 

78. In cazul când există un moştenitor 
rezervatar şi un legatar universal, legata- 
rul particular va cere predarea legatului 
dela acesta din urmă, 
ce şi el xa fi obţinut predarea legatului 
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său. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1011, 
No. £; Toullier, V, No. 552; Demolombe. 
XXI, No. 591, 625; Demante et Colmet de 
Santerre, 1Y, No. 154 bis, Î; Dalloz, Râp., 
Dispositions entre vils, No. 3856; Laurent, 
XIV, Ac. 50; Baudry ct Colin, Donations 
et testamenis, IL, No. 2404, 2440; C. Ha- 
mangiu, |. Rosectii-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, II, 1414). 
78 bis. Potrivit dispoziţiilor art. S99 

combinat cu 895 din codul civil, legatarul 
particular este oblisat a cere posesiunea 
legatului său dela erezii rezervatari iar 
dacă există şi un legatar universal, care 
nu a obținui încă trimiterea în posesie, se 
va punc în cauză şi acesta, deoarece cl 
este ubligat a face plata legatului și poate 
avea interes a contestă dreptul legataru- 
lui; în cazul însă când legatarul universal 
a obţinut trimeterea în posesiune, legata- 
rul particular poate cere direct dela ei 
»osesiunea legaiului deoarece în acest caz, 
egatarul universal se găseşte învestit cu 
posesiunea de drept şi de fapt a succesi- 
unci în ceeace priveşte cotitatea disponi- 
bilă şi este obligat la plata legatului în 
limitele acestei cotităţi. (Alexandresco, IY, 
pariea 2-a, p. 235; N. Georgcan, Studii 
Juridice, II, p. 154, 152). 
79, In cazul când nu există moşteni- 

tori rezervatari şi dacă există un legatar 
universal, sau cu titlu universal, legatarul 
pariicular va cere dela acesta predarea le- 
xatului. (Demolombe, XXI, No. 589, 035; 
Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, 8 ZIS, p. 479; 
Dalloz, Rep, Dispositons entre vifs, No. 
3$56; Suppl., Dispositions entre viis, No. 
975; Huc, VI, No. 357; Baudry et Colin, 
Donations ct testaments, Il, No. 2405, 2440; 
Alexandesco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 2S7; 
C. Hamangiu. 1. Roseiti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1414). 
89. In cazul când nu există nici moş- 

tenitori rezervatari, nici legatari univer- 
sali, legatarul particular va cere predarea 
legatului dela moştenitorii nerezervatari, 
după ce şi ci vor fi: fost puşi în posesie. 
(Demolombe, XAI, No. 589, 625:.Aubry ct 
Rau, ed. d-a, VII, $ ZIS, p. 479; Dalloz,; 
Rep. Dispositions entre vifs, No. 5850; 
Iluc, VI, No. 337; Baudry cet Colin, Dona- 
tions et testamenis, II. No. 2403, 2440; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 287, 
2ss; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, III, No. 1414). 

8i. Dacă există mai mulţi moştenitori 
rezervatari sau mai mulţi legatari univer- 
sali sau mai mulţi moştenitori -nerezerva- 
tari, legatarul particular trebueşte să ceară 
predarea legatului dela toţi cei ce compun 
fiecare din aceste trei categorii. (Dalloz, 
Rep. Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
973; Huc, VI, No. 331). 
82, Dacă însă în momentul facerei ce- 

rerci de predarea legatului, legatarul par- 
ticular nu cunoaște decât o parte din per- 
soanele ce compun fiecare din aceste cate- 
gorii, cererea este valabil făcută numai 
contra celor cunoscuţi de el. (Dalloz, Rep.,
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Suppl.. Dispositions entre vis, No. 975: 
Muc, VI, No. 331). 
83. In cazul când nu sunt cunoscuţi 

moştenitorii legitimi, sau ci find cunoscuţi 
au renunţat la succesiune, sau dacă există 
numai moştenitori neregulaţi cari nu au 
fost încă trimişi în posesiune, legatarul 
particular va cere să se declare succesi- 
unea vacantă şi după numirea curatorulu: 
va introduce contra acestuia cererea de 
predarea legatului. (Coin-Deliste, Com- 
mentaire, Art. 1041, No. 8; Toullier, V, 
No. 550; Duranton, LN, No. 209; Demo- 
lombe, ANI, No. 593; Troplong, Donations 
ct testaments, III, No. 1554; Aubry et Rau, 
ed. t-a, VII $ 718, p. 479; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre-vils, No. 3556; Laurent, 
ALY, No. 52, 53: Ilue, VI. No. 331; Baudry 
et Colin, Donations ct testaments, LI, No. 
2406; Alexundresev, cd. 2-a, ÎV, partea II, 
p. 258; C. llamangiu, [. Rosetti-Bălănescu 
și AL Băicoianu, TI, No. 1414). 

83 bis. Potrivit dispoziţiunilor art. 
S95 din codul civil, legatarul unci fracţi- 
uni de creditate va cere posesiunea lega- 
tului dela cerezii „Tezervatari, în lipsa a- 
cestora dela legatarii universali, iar în 
lipsa şi a acestora din urmă, dela ceilalţi 
crezi legitimi, 

Deşi dispoziţiile articolelor $y9 și urm. 
dela secțiunea: „Despre  legatele singu- 
lare”, nu arată dela cine trebueşte să 
ceară legatarul singular posesiunea bunu- 
rilor lezate, totuşi din interpretarea aces= 
tor -texte reiese că trebuese extinse dis- 
poziţiile art. $9 din codul civil şi la pre- 
darea legatelor singulare deoarece nici o 
dispozițiune a legii, nu dă legatarului 
particular dreptul de a cere dela justiție 
trimeterea în posesiune asupra legutelor, 
ci din contra din dispoziţiile art. S91, $95 
şi 599 din codul civil, rezultă că orice le- 
gatar, alacă de legatrul universal, este 
obligat să ceară posesiunea legatului său 
dela erezii rezervatari, în lipsa lor, dela 
legatarii universali, iar în lipsa acestora 
din urmă, dela ceilalţi crezi legitimi. 

Deși poirivit dispoziţiilor art. 633 din 
codul civil, descendenţii şi ascendenţii, au 
de drept posesiunea succesiunci din mo- 
mentul morţii lui decujus iar ceilalți mo- 
ştenitori intră în: posesiunea succesiunei 
cu permisiunea justiției, deci ar păreă la 
prima vedere că există o inadvertenţă a . 
legiuitorului şi o coniradicţiune între a- 
cest text şi dispoziţiile textelor art. 891, 
595 şi $99 din codul civil, totuși această 
contradicţiune nu este decât aparentă, de- 
oarece dispoziţiile art. 653 al. ult., trebu- 
esc aplicate numai atunci când trimiterea 
în posesiune este cerută de ceilalți moşte- 
nitori legitimi până la gradul al IV-lea 
inclusiv în afară de descendenţi şi ascen- 

„ denţi şi când este cerută conform dispozi- . 
 țiilor art. 891 din c, civ., de către legata- 

rul universal atunci când testatorul nu 
a lăsat crezi rezervatari, cazuri în cari 
urmează a se aplică dispoziţiile art. S9 şi S99 din codul civil, aceşti legatari trebuind 

. 
1935, — Codul Civil adnotat. — VII. 
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să ceară posesiunea legatelor dela moşte- 
nitorii rezervatari, dela legatarii universali 
sau dela erezii legitimi, jar în cazul când 
nici erezii legitimi nu ar există, să fie o- 
bligaţi a cere dela justiție numirea unui 
curator succesiunci, dela care urmează a 
cere predarea legatului. (N. Gcorgean, 
Studii Juridice. vol. II, p.. 150, 151). 
84. In cazul când există pe lângă moş- 

tenitori şi un executor testamentar, căruia | 
testatorul i-a dat sezina, legatarul particu- 
lar va cere predarea legatului dela moşte- 
nitori, punând în cauză şi pe exceutorul 
testamentar.  (Demolombe, AXI, No. 594; 
Grenier, Donations et testamenis, I, No. 
553; Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, 
No. 3557; Comp: Alexandresco, ed. 2:a, 
IV, partea I[, p. 25S; Conira: Toullier, V, 
No. 533). 
85, In cazul când legatarul cu titlu 

universal sau un legatar particular a. fost 
însărcinat în mod special cu plata unui 
legat particular, cererea de predarea aces- 
lui legat va fi adresată acestuia. (Toullier, 
V, No, 554; Dalloz, Rep. Disposiiions entre 
vis, No. 5858: C. Hamangiu, IL. Roseiti- 
Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 1414). 
86. Cererea de predarea legatului par- 

ticular trebueşte adresată numai la tribu- 
nalul civil al locului unde s'a deschis sue- 
cesiunea, (Aubry et Rau. cd. s-a. VII, $ 
€1$, p. 480: Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vi[s, No, 973; Laurent, XIV, No. 59: Bau. 
dry et Colin, Donations ct testaments, II, 
No. 2316)... 

87. Cererea de predarea legatului par- 
ticular va îi Lăcută prin justiţie sub formă 
«de acţiune. (Demolomba. ANI, No. 627; 
Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ ZIS, p: 478; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vils, No. 
3S54; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
972; Laurent, XIV, No. 59; Baudrv et Co- 
lin, Donations et testaments, Il, No. 2446; 
Josserand, III, No. 1510). 
88. O sumaţio extrajudiciară nu poate 

înlocui cererea de predarea legatului par- 
ticular. (Demolombe, XXI, No. 627; Aubry 
ci Rau. ed. 4-a, VII, $ ZIS, p. 478; Dalloz, 
Rep... Dispositions entre vifs. No. 5854: 
Suppl., Dispositions entre vifs, No, 972; 
Laurent, XIV, No, 59; Baudry ct Colin, 
Donations ct testaments, Il, No. 2446; Jos- 
serand, III, No. 1510). 
88 bis. Orice legatar cu titlu univer- 

sal sau cu titlu particular, trebueşte, în 
caz când nu se predă de bună voce lega- 
tul, să facă, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 859, 895 și 599 din codul civil. o ce- 
rere formală de liberarea lucrului legat, 
dela crezii rezervaiari, când există, iar în 
cazul când nu sunt, dela crezii legitimi şi 
în cazul când şi aceștia din urmă lipsesc, 
dela justiţie, afară, de legatarul particu- 
lar, care nu poate niciodată cere legatul 
dela justiţie, ci dela un curator al succe- 
siunei în cazul când persoanele arătate în 
lege peniru a predă kzatul, nu există. 
Nici o altă cerere nu poate înlocui pe a- 

ceasta expres prevăzută de lege, pentru 
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liberarea lesatului, deoarece scopul legiui- 

torului când a prevăzut această formali- 

tate, a Îost ca moştenitorii să fie puşi în 

măsură de a putea discută validitatea tes- 

tamentului. (Alexandresco, II, partea 2-a, 

p. 62; LV, partea 2-a, p. 19 urtn., 205 urm 

524 urm, 255, 957 urm A. Georgean, 

Studii Juridice, Il, p. 151). , _ 

89. Lezatarul particular chiar dacă 

dreptul său ar rezultă dintr'un testament 

autentic, trebueşte să facă cerere de pre- 

darea legatului, neputând procedă direct 

pe cale de comandament sau executare 

forțată. (Merlin, Repertoire, Legataire, $ 

6. No. 19; Foullier, V, No. 556; Troplong, 

Donatious et _testaments, 111, No. 179; 

idalloz, Rep, Dispositions entre vils, No. 

3562). , 

? 35. Procedura, de judecată a cererti de 

predarea legatului particular se va face, în 

principiu, conform dreptului comun, în- 

ainiea tribunalului civil unde s'a deschis 

succesiunea. (Toullier, vV, No. 547, 564; 

Demolombe, XXL, No. 025: Dalltoz, Rep. 

Dispositions entre vils, No. 3504). 

94. Cererea de predarea, legatului par- 

ticular se poate face numai dacă sa des- 

chis dreptul legatarului. (Aubry. et hau, 

ed. 4-a, VII, $ 718, p. 40; Dalloz, Rep. 

Suppl.,. Disposilions entre vifs, No. 905; 

Muc, VI, No. 537). , , 

92, Cererea de predarea unui legat 

particular subordonat unei condițiuni _sus- 

pensive, nu poate fi făcută decât după în- 

deplinirea condiţiunei. (Aubry et Rau, ed. 

s-a. VIL, S ZIS. p. 479: Dalloz, Rep., Suppl., 

Dispositions entre vils, No. 905). 
93, Cererea de predarea unui legat 

»articular făcut unci comune sau unui sta- 

|iliment public, nu poate fi introdusă 

decât după ce sa obţinut autorizaţia gu- 

vernului. (Demolombe, XXI, No. 624; Au- 

brv et Rau, ed.-a, VII, $718, textşi nota 

15; p. 479; Dalloz, Râp., Suppl, Disposi- 
tiuns entre vils, No. 904). 
94, Acţiunea de predarea unui legat 

particular se prescrie prin trecerea de trei- 

zeci ani care curg dela decesul testatoru- 

lui. (klue, VI, No. 539). 
"95, Primul efect al predării : legatului 

particular este. că legatarul are dreptul să 
se pue în posesiunea lucrului legat. (D 

molombe, AXE, No. 635; Dalloz, RER, Dis- 

“positions entre vifs, No. 3814; Iluc, VI, No. 
539; Baudry.et Colin, Donations et testa- 
ments, II, No. 2447). . , 

96. Un alt efect al predării legatului 

“particular este acela că pernite legataru- 

lui să se folosească de lucrul legat. (De- 

molombe, NXI, No. 633; Huc, VI, No. 559; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 

IL. No. 2449). , 

97, In cazul când predarea legatului 
sa făcut prin justilie iar nu 
voie, legatarul particular are dreptul la 

fructele şi dobânzile lucrului legat dela - 
data introducerei cererci, de_predarea le- 

eatului. (Demolombe, XXL. No. 597, 654 

Aubry et Rau, ed. ta, VII, $ 721, p. 456; 
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Dalloz, Reâp., Dispositions entre vifs, No. 
3814, 5841; Suppl., Dispositions entre vifs, 
No. 90$, 975; Baudry ct Colin, Donations 
ct testaments, II. No. 2449; Alexanuresco. 
ed. 2-a, LV, partea II, p. 259; C. Ilaman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
HI, No. 1417). 

98. :Mloztenitorul rezerratar căruia i 
sa făcut un legat particular are dreptul 
la fructe din ziua decesului testatorului, 
deoarece el nu trebueşte să ceară preda- 
rea  legatului particulur. (Coin-Delisle, 
Commentaire ;ârt. 1014, 1015, No. 3; Tro- 

“plong. Donations et testaments, IV, No. 
iszo: Contra: Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
$ ZIS, p. 47; lluc, VI, No, 537). 
99, In ceeace priveşte legatul particu- 

lar al unor fructe care la decesul testato- 
rului erau prinse de rădăcină, iar cererea 
de predarca legatului sa făcut aupă, re- 
coltarea lor, ele aparţin în total moşteni- 
torului care le-a cules. (Merlin Repertoire, 
lLegs, section 4, $ 5, No. 34: Coin-Delisle, * 
Commentaire, Art. 1014, 1015, No. 15; 
Valloz, Rep, Dispositions, entre vils, No. 
3854: Suppl., Dispositions entre vils, No. 
950; Conira: Delvincourt, ÎI, p. 362, nota). 

100. iceasiă soluţiune nu poate fi 
aplicată la tăerile de păduri, nici la ex- 
ploatările de cariere. (Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 1014, 1015, No. 14: Demo- 
lombe, ANI, No. .640;. Grenier, Donations 
et testaments, II, No. 295, nota b; Dalloz, 
Rep.. Dispositions entre viis, No. 3$37). 

10j. Iu acest caz, dacă a fost legată o 
pădure, moştenitorul, până la predarea le- 
gatului, nu are dreptul decât la productele 
anuale cum sunt slandele şi fânețele, însă 
nu are dreptul să taie pădurea. chiar dacă 
ar [i fost timpul tăierei. (Demolombe, XXI, 
No. 640: Dalloz. Râp., Dispositions entre 
vifs. No. 5857; Comp.: Aubry ct Rau, ed. 
4-a, VII, $ 230, p. 484, 485: Laurent, XIV, 

- No. 75: Iluc, VI, No. 359; Baudry et Colin, 
Donations ct testaments, II. No. 2450). 

102. Legatarul particular are dreptul 
la toate fructele naturale şi industriale 
produse de lucrul legat şi nepercepute 
incă la epoca facerei cererei de predare a 
legatului.  (Demolombe, NXI. No. 658; 
Laurent, XIV, No. 15; Ilue, VI, No. 339). 

103. In acest caz însă legatarul parti- 
cular este obligat să ramburseze moşteni- 
torului cheltuelile făcute de cl cu munca 
şi semănăturile.  (Demolombe, XXI, No. 
641; Dalloz, Rep., Dispositions entre vils, 
No. 3836). _ 

104. Moştenitorul poate să consimtă ca 
vredarea legatului particular să se facă de 
bună voie; în acest caz legatarul va aveă 
dreptul la fructele si dobânzile lucrului le- 
gat din ziua când moștenitorul şi-a dat 
consimțământul. (Coin-Delisle, Commen- 
taire, Art. 1014, No. 7; Demolombe, XXI, 
No. 630; Aubry ct Rau, cd. t-a, VII, $ 718, 
p. 478, $ 721, p. 486; Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre vils No. 3876; Suppl.. Dispo- 
sitions entre vifs, No. 90$,: 979: IHuc, VI, 
No. 339: Baudry et Colin, Donations et tes- 
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taments, LI, No. 2449; Alexandresco. ed. 
2-a IN, purtea II, p. 287, 259), 
105, Consimţământul' la predarea de 

bună voie a unui legat particular poate fi 
dat în mod expres printr'un act. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1014, 1015, No. 
15; Demolombe, NNI, No. 629: Aubry et 
Hau, ed. 4-a, VII, $ Zis, p. 478: Dalloz, 
Rep, Dispositions entre vis, No. 3978; 
lluc. VI, No. 338). 
106. Consimţământul moștenitorului la 

predarea legatului particular, “poate re- 
zultă dintro scrisoare. (Demolombe, XXI, 
No. 629; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 7IS, 
p. 478). 
107. Consimţămâutul la predarea de 

bună voie a legatului particular poate fi 
expres sau tacit. (Aubry et Rau, ed. 4-a. 
VII $ zi8, p. 475; Dalloz: Rep. Dispositions 
entre vis, No, 5S50: Ilue, VI, No. 335; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, LV, partea II, p. 257). 

108. Cousimţământul tacit poate re- 
zultă din executarea voluntară a legatului 
particular de către moştenitor sau legata- 
rul universal, (Demolombe. XNI,-No. 629; 
Aubry et Rau, ed. s-a, VII, $ ZIS, p. 478; 
Dalloz. Rep. Dispositions entre ih No. 
5550; Laurent, XIV, No. 5s: Iluc, VI. No. 
558; Baudey et Colin Donations et testa 
ments. II, No. 244), 

109. Sau din faptul că legatarul a fost 
lăsat de moştenitori în posesiunea netul- 
burată a lucrului legat sau că el a luat 
posesiunea, legatului în faţă şi cu ştiinţa 
moștenitorilor. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
parica II, p. 257, nota 2). 

110. Dispoziţiunile art. 899, ş 2, e. civ. 
rom. îşi găsesc aplicaţiunea la tot felul de 
legate iar nu numai: la legatele particu- 
lare, cu toate că acest articol este pus în 
secțiunea care tratează materia legatelor 
articulare, (C. INamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lines şi Al. Băicoianu, III, No. 1414, 
1417). 

[îi. Actele de ultimă voinţă cari cu- 
prind constituirea de drepturi reale său le- 
gatul proprietăţii unuia sau mai multor 
imobile, .nu  trehuesc transcrise. (Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea II. p. 344 urm.). 

412. Legatele sunt supuse raportului. 
(Alexandresco, ed. 2-a, In. artea II, p, 
545, 346; Contra: N. Stănescu, Despre par- 
taj şi rezervă, No. 175), - 

(13, A sc vedeă: art. SS7, S94 şi 908 din 
codul civil, cu notele respective, 

Jurisprudenţă, 

(Continuare de la 1924 până la 1927). 

|. Legatul în uzulruct fiind un legat 
cu titlu particular, potrivit art. 899 e. civ., 
legatarul particular trebuie să obțină ju- 
decătoreşte sau de bună voice predarea le- 
gatului său dela reprezentanții legali ai 
testatorului. 

Atâta timp cât legatarul particular nu a 
obiinut recunoaşterea legatului, în uzu- 
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- iar nu şi dreptul de 
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fruct, el nu a putut întră în posesiunea 
bunului legat şi ca atare legatarul nu are 
exercițiul acţiunei relative la acest uzu- 
fruct: până la recunoaşterea ucestui legat, 
nudul proprietar, ca moştenitor legal. a- 
vând dreptul de a percepe fructele, are şi 
exercițiul acţiunilor relative lu bunul legat 
şi deci şi acţiunea în reziliere făcută de 
acesta în baza art. 30 dini legea agrară din 
1921, care îi dă dreptul de a cere rezilierea 
contractului de: arendă că s'a expropriat 
mai mult de 25 la sută din suprafața mo- 
şiei arendate. 

Prin urmare în speţă, reclamanta, ca u- 
zufructuară a defunctului C. Vidrașcu nu 
a obţinut legatul judecătoreşte şi nici nu 
a făcut dovadă că i s'a predat de către re- 
prezentanţii săi legali, ea nu poate intentă 
acțiunea în reziliere pe temeiul art. 30 le- 
sea agrară, însă, cealaltă reclamantă, ca nudă proprietară, poate cere rezilierea con- 
tractului pe -baza art. 50 legea_ agrară. 
(Trib. Tecuci, 12 Decembrie 1924, Jur. Gen. 
1925 No. 450), 

2, In fapt: Imobil dobândit de Primă- 
rie prin legat într'o succesiune deschisă în 
1914 şi pe baza unci tranzacțiuni prin care 
moştenitorii de sânge recunose Primăriei 
dreptul de a luă legatul imediat în posesie, 
dându-i o destinaţie deosebită de aceea 
prevăzută în testament, 

Chiriaşul, a cărui evacuare Primăria o 
cercă, îi opune că, nu a dovedit cu nimie 
că ar fi cerut imobilul dela crezii 'rezer- 
vatari, sau ar fi făcut formalităţi în acest 
sens, înainte de termenul acordat de legea 
din 1924, proprietarilor pentru a exercită 
dreptul de evacuare din art. 19, Respin- 
gere. | ” 

In drept: Intrucât potrivit disp. art. 651 
şi 899 c. civ.] zatarul dobândeşte proprie- 
tatea lucrului legat din momentul morţei 
testatorului, şi întrucât chiriaşul nu are. 
decât dreptul de a cere să se constate dacă 
proprietarul îndeplineşte sau nu cerințele 
art. 19 pentru a puteă obţine evacuarea sa, 

a discută dacă prin 
schimbarea destinaţiunei imobilului lega- 
tul a devenit nul şi neavenit, — drept a- 
cordat de lege numai moștenitorilor, cari 
în speţă, au consimţit la această schimbare 
de destinaţie, — bine a procedat instanţa 
de apel când a considerat că intimata a 
dobândit imobilul în discuţie, încă din 
anul 1914 — din momentul morţei testato- 
rului și că deci intimata îndeplineşte ce- 
rințele art. 19 al. 5. (Cas. [ “Complet chirii. 
dec. 3381 din 16 Noembrie 1925, Jur. Gen. 1926, No. 102). 

3, Cu toate că dispoziţiunile art. S09 din 
codul civil și a celor următoare dela sec- 
ținnea „despre legatele singulare“, nu 
arată dela cine trebueşte să ceară lega- 
tarul singular, posesiunea hunurilor legate, 
totuşi prin interpretarea acestor texte 
trebuesc extinse dispozițiunile art. S93 din 
codul civil şi la predarea legatelor: singu- 
lare, astfel că şi legatarii singulari tre- 
buesc să ceară posesiunea legatelor dela
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moștenitorii rezervatari, dela legatarii uni- 
versali sau dela crezii legitimi, iar în caz 
când nici crezi legitimi nu ar există, să fie 
obligaţi a cere dela justiţie numirea unui 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTĂRI: 

curator 'al succesiunei dela care urmează 
apoi să ceară predarea legatelor. (Îrib. 
Ilfov S. 1. c. c., 1778 din 20 lanuarie 1920. 
Drepiul 39/1926). 

Art. 900. — Interesele şi fructele lucrului legat devin ale 
legatarului din momentul morţei testatorelui, şi dacă dânsul n'a 
făcut cerere înaintea justiţiei !): 

|. Când testatorele a declarat expres în testament că voește 
a urmă astfel; 

II. Când s'a legat drept alimente o rendită viageră sau o 
pensiune. (Civ. 890, 898, 899, 1639 urm., 1907; Civ. Fr. 1015). 

Text. Jr. „Art. 1015. — Lies interets ou fruits de la chose legute courront 
au profit du legataire, des le jour du decis, et sans qu'il ait forme sa demande 
en justice: 

1% Lorsque le testateur aura expressement declare sa volontă,ă cet cgard 
dans le testament; 

2 Luorsquune rente viaztre ou une pension aura cte leguce & titre dWaliments. 
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|. Potrivit  dispozițiunilor art. 1015 
punctul 1 c. civ. îr. (900, punctul 1 c. civ. 
rom.) interesele sau fructele lucrului le- 

“gat, vor curge în profitul legatarului, din 
ziua decesului testatorului, când acesta 
va fi declarat voința sa în mod expres, 
în această privinţă, în testamentul său. 
Prin urmare, pentru ca această dispoziţi- 
une să-şi aibă aplicaţiunea se cere ca de- 
clarația de voinţă a testatorului să fie ex- 
presă.  (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
1014, 1015, No. 20; Toullier, V, No. 545; 
Demolombe, XXI, No. 645: Troplong, Do- 
nations et testaments, IV, No. 1SSS; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ 721, p. 456; Dalloz, 
Rep., Disposiiions entre _ viis, No. 5841; 
Laurent, XIV, No. 78; Iluc, VI, No. 340; 
Baudry et Colin, Donations ct testaments, 

  

II, No. 2452; Josserand, III, No. 1515; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 289. 
290; C. Ilamaneiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, ÎLL, No. 1418). 

2, Voința testatorului de a facesă 
curgă în profitul legatarului din ziua de- 
cesului, interesele şi fructele lucrului legat, 
nu trebueşte exprimată în terineni sacra- 
mentali, fiind de ajuns dacă declaraţia 
expresă rezultă în mod neîndoios din ter- 
menii testamentului. (Merlin, Repertoire, 
Legs, seciion 4, $ 3, No. 2; Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 1044, 1015, No. 2; 
Youllier, V, No. 545; Demolombe, XXI, No. 
645; Massc „ct Vârge sur Zachariac, III, $ 
500, nota 4, p. 287, 258; Troplong, Dona- 
tions et testaments, IV, No. 1858; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 721, nota 3, p. 486; 
Daltoz, Râp., Dispositions entre viis, No. 
3841; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
978; Laurent, XIV, No. 78; Huc, VI, No. 
330; Baudry ct Colin, Donations et testa- 
ments, II, No. 2454; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 290; C. Ilamangiu, I. Ro- 
setii-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 
1418). 

3, Astfel clauza din testament că lega- 
tarii vor luă în posesiune legatele lor 
din momentul decesului testatorului, con- 
„stilue o declaraţiune expresă din partea 
testatorului. (Merlin, Repertoire, Legs, sec- 
tions 4, $ 3, No. 28; Toullier, V, No. 540; 
Demolombe, XAI, No. 617, 6418; Troplons, 
Donations ct testaments,. IV, No. 185; 
Laurent, XIV, No. 79; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 290, nota 1). 

Za Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran diferitele clauze ale testamentulai 

- din care să rezulte voinţa testatorului ca 
legatarul să dobândească fructele lucrului 
legat din momentul deschiderei sucee- 

| 
| 

1) Textul francez zice: „și fără ca dânsul să fi făcut cererea înaintea justiției”. 
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siunei. (iluc, VI, No. 540; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 2454). 
5, IDcelaraţia testatorului ca legatarii să 

dobândească interesele şi fructele legatului, 
din momentul decesului, poate rezultă sau 
din însăşi testamentul care cuprinde dis- 
pozițiunea sau dintr'un testament poste- 
rior, însă nu poate rezultă dintrun inseris 
care nu are caracterul de testament, cum 
ar fi o scrisoare, (Delvincourt, II, p. 9, 
nota 1;  Coin-Delisle,: Commeniaire, Art. 
1014, 1015, No. 20; -Demolombe, NUI, No. 
645; Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, 
No. 3843: [luc, Vi, Xe. 540; Alexandresco, 
ed. 2-a, 1Y, partea Il, p. 290). 

6. Potrivit  dispoziţiunilor art. 1015 
punctul 2 ce. civ. fe. (900, punctul 2 ce. ci. 
rom.), interesele şi fructele lucrului legai 
devin ale leratarului din 
testatorului, când s'a legat, drept alimente, 
o rendită viazeră sau o pensiune. (Dema- 
lombe, XXI, No. 650; 'Troplong, Donations 
et testaments. IV, No. 1902, 1903; Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vis, No. 5345; 
Iluc, VI, No. 540; Baudry et Colin, Doaa- 
tions et testaments, LI, No. 2453; Josserund, 
III, No. 1515; Alexandresco, ed. 2-a, IV. 
partea II, p. 290, 291; C. Iamangiu, -l. 
Rosetti-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, 
No. 1418). 

1, Dacă rendita viageră sau pensiunea 
nu au caracterul de alimente, dispoziţiunile! 

“art. 1015 c. civ. În. (900 ce. civ. rom.) nu 
sunt aplicabile, ci se va aplică dreptul co- 
mun. (Demolombe, XXI, No. 652; Troplong, 
Donations et testaments, LV, No. 1902; 
Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII. $ 721, nota 4, 

„ 4S7: Demante et Colmet de Santerre, LV, 
No. 159 bis, l; Daltoz, Rep. Suppl., Dispo- 
sitions entre vils, No, 123: Laurent, XIV, 
No. 80; Huc, VI, No. 540; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, IÎ, No. 2457; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 294, 
nota 2: C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălăucescu 
şi Al. Băicoianu, II, No. 1418). 

8. l.esatarii unui capital, chiar dacă le- 
gatul ar avcă un caracter alimentar, nu 
pot beneficiă de dispoziţiunile art. 1015 c. 
civ. Îr. (900 ce. cir. rom.), deoarece excep- 
ţia se aplică numai la rentele viagere şi 
la_ pensiunile alimentare.  (Demolombe, 
XXI, No. 652; Laurent, XIV, No. s0: Iluc, 
VI, No. 540; Baurdy et Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 2457; Alexandresco, 
cd. 2-a. IV, partea II, p. 291. nota 2). 

9. Caracterul alimentar al renditei via- 
gere sau pensiunci, nu este necesar să fie 
exprimat în testament, ci poate [i recuuos- 
cut, în fapt, independent de orice clauză 
specială, după aprecierea tribunalului. 
(Demolombe, XXI, No. 653; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea IL, p. 291; Comp.: Mar- 
cade, Art. 1015, No. 1). . 

10. Dispoziţiunea prevăzută de art, 
1015: c. civ. Îr. (900 c. civ. rom.), constitu-, 
ind o derogare dela dreptul comun, irebu- 
eşte mărginită numai la cele două cazuri 
limitativ prevăzute de lege şi nu poate îi 
întinsă la alte cazuri. (Laurent, XIV, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

momentul morţii 

„ momentul decesului 

Art. 900 

No. S2 urm.; Baudry ct Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 2457; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 291). 

1 [. Ixcepţiunea prevăzută: de art. 015 
punctul 2. c. civ. îr. (900 punctul 2, e. civ. 
Tom.), în' privinţa renditelor şi pensiuni- 
lor, cu caracter alimentar, după o părere, 
nu se aplică uzulructului care formează 
obicetul unui legat. (Delvincourt, II, p. 97, 
nota S, 362; Proudhon, Usufruit, [, No. 382, 
353, 389; Demolombe, X, No. 517, 318; NI, 
No. 657; Vazeille, Successions. Art. 1015, 
No. 2; Demante et Colmet de Santerre, II, 
No. 445 bis [1; Mourlon, ], No. 1577: Aubry 
et Rau, cd. 4-a, VII, $ 724, text şi nota 4, 
p. 487, 4SS; 'Troplong, Donations ct testa- 
ments entre vils, No. 5845; Usufruit, No-" 
148, 459; Laurent, VI, No. 557; XIV, No. 
75; Lluc, VI, No. 229; Baudry et Colin, 
Donations ct testaments, II, No. 2459; 
Baudry ct Chauveau. Des biens, No. 469, 
668; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ÎI, 
p. 292). A , 

12. Aceeaş soluțiune este aplicabilă şi 
legatelor drepturilor de uz şi. de abitaţie. 
(Lroplong, Donations et testaments, LV, No. 
1914: Daltoz, Rep., Dispositions entre vifs, 
No. 3849; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 295). 

(3. Deasemenea, acecaş soluţie este a- 
plicabilă şi legatului nudei proprietăți. 
(Baudey et Colin, Donatious et tesiaments, 
Ii, No. 2460; Alexandresco, ed. 2-a, LV, 
partea II, p. 293). i 

(4. După altă părere, uzulructarul în- 
stituit printr'un testament, va avcă drep- 
tul la fructe din momentul decesului tes- 
tatorului, deoarece, pe lângă că dispozi- 
țiunile art. 1015 c.civ. fr, (900 ce. civ. rom.) 
sunt aplicabile şi uzufructului, însă această 
soluţiune rezultă şi din dispoziţiunile art. 
604 ce. civ, În. (514 c. civ. rom), care de- 
rogă dela dispoziţiunile art. 1014 c. civ. în. 
(599 ce. c. rom.). (Merlin. Repertoire, lLegs, 
section 4, $ 5, No. 30; Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 1014, 1015, No. 25; Toullier, 
[II, No. 425; Duranton, LV, No. 521; Dal- 
loz, Rep; Dispositions entre vifs, No. 3845; 
Usuiruit, No. 459; Grenier, Donations et 
tesiaments, II, No. 305 bis). “ 

15, În orice caz dacă uzulructul a fost 
constituit pentru alimente, legatarul va a- 
veă dreptul la fructe din ziua decesului tes- 
tatorului. (Dalloz, Râp.. Usufruit, No. 148). 

16. Iixcepţiunca prevăzută de art, 1015 | 
e. civ. fr. (900 c. civ. rom), nu se aplică 
chiar, dacă legatarul are de mai înainte 
posesiunea bunului legat, de exemplu 
ca: împrumutător, depozitar, arendaş, chi- 
riaş, etc. (Laurent, XIV, No. 44, $2; Baudry 
et Colin, Donations et testamenis, II, No. 
2515; Comp.: Alexandresco, cd. 2-a, LV, 
partea II, p. 292). , 

1] Dacă testatorul a legat debitorului 
său datoria, după o părere, această dato- 
rie încetează de a produce dobânzi din . 

testatorului, fără ca 
legatarul să fie nevoit să teară predarea 
legatului. (Demolombe, XXI, No. 620; De- 
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manie et Colmet de Santerre, 1Y, No. 158 
bis, V; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 7i8, 
p. 478; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, |V, 
partea 1, p. 293; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
ălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 1404, 

1418). 
18. După altă părere, în cazul când 

testatorul a legat debitorului său datoria, 
dobânzile vor curge până la data cererci 
de predarea legatului. (Laurent, ALV, No. 
46; Iluc, VI, No. 531: Baudrv et Colin. Dv- 
nations ct testaments. ÎL, NG. 2439, 2458), 

19. Când legatarul nu a putut face ce- 
rerea de predarea legatului din greşeala 
moștenitorului, fructele şi interesele lucru- 
lui legat dela data deschiderei succesiunei. 

se cuvin legatarului iar nu moștenitorului. 
(Merlin. Repertoire, Legs, section 4 $.5, 
No. 33; Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
1014, 1015, No. 12; Duranton, LX, No. 192; 
Demolombe, XXI, No. 637: Troplong, l)o- 
nations et testaments, IV, No. 1882: Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vis, No. 5S51; 
Josserand. III, No. 1515; C. Hamangiu. |. 
hosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1418).. 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 
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Codul civil 

90, Pentru ca legatarul să aibă dreptul 
la Îruete şi interesele lucrului legat din 

ziua decesului testatorului, nu este însă 
deajuns ca el să nu fi avut cunoştinţă de 
existența. testamentului, deoarece moşteni- 
torul nu este oblisat ca să cheme pe le- 
atari. Dacă testamentul este autentic sau 
dacă fiind olugraf sau mistic, cl a fost 
prezentat şi depus potrivit dispoziţiunilor 
art, 1007 ce. civ. Îr. (592 ce. civ. rom.), depo- 
zitarul este obligat să încunoştinţeze pe le- 
satari de dispoziţiunile făcute în favoarea 
lor. (Coin-Delisle, Commentaire, Art.. 1014. 

1015, No. 12; Demolombe, XNL. No. 633: 
Vazeille, Successions, Art. 1014, Ao. 2; Dal- 
loz. Rep.  Dispositions_ entre vils, No. 
3552: Cuntra: Grenier, Donations ct testa- 
menis, II, No. 297). 
d, Deşi textul articolului 1015 ce. civ. 

fr. (900 c. civ. rom), face parte din sec- 
țiunca care se ocupă numai de legatul 
particular, dispoziţiunile sale se aplică la 
toate legaiele în genere. (Laurent, XIV, 
No. St; Alexandreseo, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 214. nota 2, 291), 

Art. 901. — Cheltuelile cererei pentru predare sunt în sarcina 

succesiunei, fără ca cu aceasta să se poată reduce rezerva legală. 

In caz când testatorele ar ordonă altiel prin testament, se va 
urmă după voinţa lui. (Civ. 723, 841 urm., 890, 891, 895, 899,919; 

Civ. Fr. 1016). 
Teat. Jr. Art. 1016. — Les frais de la demande en delivranee seront ă la 

charge de la suecession, sans ncanmoins. qu'il puisse en resulter de reduction de 

la reserve legale. 
Les droits d'enregistrement seront 
L.e tout, sil n'en a ct&. autrement 

dus par le legataire. | 
ordonne par le testament. 

Chaque legs pourra tre enregistr& stparement, sans que cet enregistrement. 
puisse profiter ă aucun autre qu'au l&gataire ou ă ses aşant-cause. 

Bibliografie (continuare). 

CoxsTANTINESCU Jac. N., Despre festamente, p. : p 

Doctrină 

1, Dispoziţiunile art. 1016 ce. civ. În. 
(901 ce. civ. rom.) sunt aplicabile la tot îe- 
lul de legate deşi acest articol este plasat 
în secţiunea privitoare la legatele particu- 
lare. (Demolombe,. XĂI, No. 5i7 urm. 
Aubry et Rau, ed. t-a, VII, S ZIS, p. 480; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vits, No. 
3870; Huc, VI, No. 541; Baudry et Colin, 
Donations et testaments. II, No. 2461 urm.; 
Aloxundreseo, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 291, 
326). - 

9, Cheltuelile de predarea” legatelor 
. sunt, în principiu, în sarcina succesiunci. 

(Demolombe, XXI, No. 518;-Aubry et Rau, . 
ed.. 4-a. VII, $ ZIS, p. 480; Dalloz, Rep, 
Dispositions entre vils, No. 3S70; Iuc, VI, 

Mi. 

No. 341; Baudrv et Colin, Donations et tes- 
taments, Il, No. 2461; Josserand, III, No. 
1511; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ÎI, 
p. 326: C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu 
și AL. Băicoianu, III, No. 1416). 

3, Cu toate că potrivit dispoziţiunilor 
ari. 1016 c. civ. îr. (901 c. civ. rom), chel- 
tuelile de predarea legatului sunt în sar- , 
cina suceesiunei, totuşi dispoziţiunile aces- 
tui articol trebuesc puse în armonie cu 
dispozițiunile codului de procedură civilă, 
potrivit cărora, oricine pierde o cauză, tre- 
»ueşie condamnat la cheltuelile ocazionate 
de judecată. (Troplong, Donations ct tes- 
iaments, LV, No. 1918; Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre_ vifs, No. 5S71; Laurent, 
Ay, No. 61; Huc. VI, No. 641; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 326, nota



- Beneficiu de inventar 9, 
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+; Comp.: Aubry et Bau, ed. ta, VII, $ 
715, p. 450; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, LI, No. 2462), 
Gu Astfel când legatarul ridică preten- 

țiuni nelundate, dispoziţiunile art. 1016 
€, civ. În. (901 ec. civ. rom.) potrivit cărora, 
cheltuetile de predarea legatului, sunt în 
sarcina succesiunei, nu-şi găsesc aplicați- 
unca. (Demolombe, XXI, No. 521: Tro- 
plongs. Donations et testaments, IV, No. 
918; Baudry et Colin. Donations et testa- 
ment, ÎI, No. 2462; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea Il, No. 320, nota 4). 

4 bis. Prin cuvântul: predare” în- 
trebuinţat în art. VOL e. civ. rom, se în- 
felege punerea în posesiune a legatului. 
(Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 
520, nota 2). 

5. Deasemenea moștenitorul rezerva- 
tar care refuză fără drept să predeă le- 
gatul, va puteă fi condamnat la cheltuo- 
lile procesului la care a dat loc opunerea 
sa nejustificată, chiar dacă prin această 
condamnare sar aduce atingere rezervei 
sale. (Demolombe, XNI, No. 3.9; aubry et 
Rau. ed. 4-a, VII, $ 7I$, p. 480: Laurent, 
NIY, No. bi; Huc, VI, No. 541; Baudry et 
Colin, Donations -et testaments. II, No. 
2405; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 327, nota 1). 

6. Lesiatorul poate pune cheltuelile de 
predare fie în sarcina tuturor moştenito- 
rilor sau a unuia dintre ci, fie în sarcina 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 902 

legatarului. (Aubrv ct Rau, ed. -a, VII, 
$ 718, p. 40: Dalloz, Râp., Dispositions 
entre vifs, No. 5874; Huc, VI, No. 341: A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 327: 
C. Ilamangiu. I._Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, .No. 1416). . 

7, În cazul când testatorul pune chel- 
tuelile de predarea legatului în sarcina 
moștenitorului rezervatar, trebueşte ca 
aceste cheltueli să nu aducă atingere re- 
zervei legale a acestuia. (Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vis, No. 3874; Josse- 
rand, III, No. 1511; Alexandresco, ca. 
2-a, IV, partea II, p. 327, 325; C. Ilaman- 
iu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1416). | 

8. Ciheltuelile de inventar, de partaj şi 
de lichidare, trebuesc. suportate -de mo- 
ştenitor şi de legatari în proporţia *drep- 
turilor lor, deoarece sunt făcute în inte- 
resul lor: comun. (Dalloz, Râp., Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 977; Bade 
et Colin. Donations et testaments, II, No. 
2466: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II. 
p. 527, 328). | 

9, Aceste cheltueli vor fi sunortate şi 
de mostenitorul rezervatar, chiar dacă 
ar rezultă din aceasta o atinuere rezervei 
sale legale. (Dalloz, Rep., Suppi., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 977: Baudrv et Co- 
lin, Donations et testameuts, II. No. 2466; 
Ale vand reseo, ed. 2-a, IV, partea IL p. 
527). : " 

Art. 902. — Erezii testatorelui-sau orice altă persoană obligată - 
a plăti un legat, sunt personal datori a-l achită, fiecare în pro- 
porțiune cu partea ce ia din succesiune. ia 

Sunt datori ipotecar pentru tot, până în concurența valoarei 
imobilelor ce deţin. (Civ. 550, 552, 653, 774 urm., 781, 889, 891, 
893, 895 urm., 899, 908, 1060, 1061, 1743 urm., 1746 urm., 1753; 
Civ. Fr. 1017). 

Tezt. fr. -trt. 1017. — Les heritiers du testateur, ou autres debiteurs d'un 
legs, seront personnellement tenus de Pacquitter, chacun au prorata de la part 
et portion dont ils profiteront dans la suceession. 

Iis en 'seront tenus hypothteairement pour le tout, jusqwă concurrence de 
la valeur des immeubles de la suecession dont ils seront detenteurs. 

Bibliografie (continuare), 

CoxssrANTISESCU JAC. N., Despre testamente, p. 111 urm; 113: Despre ipoteci; p. 36; 
Lizănescu Em. Ar.., Des droits du conjoint survivant, p. 21, 26. 

INDEX ALFABETIC 
- (la doctrină) 

Acceptare 9, 10, Creditori 21, 29, 30, 31, 
Acţiune ipotecară, a se | Datorii î. 

vedeă cuvântul: „pote: | Debitorii legatelor.2, 6, 7, 
că“, 22, 2327, 

Acţiune personală 1, 14. Deschiderea suecesiunci 8, 
Bani 17, Dispensă 21, 25, 

Divizibilitate 3, 4, 5, 
Donaţiune 22. 
Executare silită 26, 27, Cotitate disponibilă 4. 
Indivizibilitate 4, 5, 20,27, Creanţe 17. | 

Inscripţie 2, 21. 
Insolvabilitate 6. 
Inventar îi, 12, 
Ipotecă 13-33, - 

Moştenitori neregulaţi 12. 
Plata intra vires emolu- 

menti 9, 11, 12, 
Plata legatelo: 1 urm. 

Legat 1 urm, Plata - ultra vires emolu- 
Legat cu titlu universal menti 10. 

11, 19, 34, i Proglarea legătelor 2, 8,14, 
33, 

Preferinţă 21, 26, 29,30, 3i. 
Proporţionalitate 4, 2. 
Proprietâte &. 
Recurs 7, 2%, 
Redactare greşită î. - 

Legat particular 9—19,34.* 
Legat universal 11, 19, 34. 
Lucru cert şi determinat 

Mostenitori 1-5, 7, 9, 10, 
24, 23, 24, 27, 20, 

, 
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Art. 902 

Revendicare (, 17, 
Rezerva legală 1, 
Sarcină 3, Ă 
Scutire 24, 25. 
Separaţie de patrimonii 

1 

Solidaritate 6, 7. 
Stingere 33, 
Străini 18, 
Terţe persoane 6, 32. 
Testament mistic 16. 
Testament olograf 15. 

Servitute de trecere 4, Urmărire silită 20, 27 

Doctrină. 

|. Textul articolului 902, $ 1, c. cir. ro- 
mân este greşit redactat, deoarece moşte- 
nitorii nu plătesc legatele, după cum plă- 
tese datoriile, în proporţie cu ceeace iau 
din succesiune, ci numai din pariea dis- 
ponibilă, pentrucă prin plata legatelor 
nu se poute aduce rezervei legale. i- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea Il, p. 33, 
nota 3; C. Ilamangiu, |. osetti-BElacser 
şi AL Băicoianu, ÎL, No. 1421). 

2, Legatarii au o acţiune nersonală 
pentru plata legatului, care se confundă 
cu acțiunea de predarea legatului şi care 
se îndreaptă contra moștenitorilor sau 
contra altor debitori ai legatelor, propor- 
jional cu partea ce fiecare ia din succe- 
siune. (Duranton, LX, Ao. 374, Sec; Demo- 
lombe, XXI, Ac. 666, 667; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 716, p. 472, $ 702, p. 4: 
Dalloz, Nâp.. Dispositions entre vis, No. 
3860; Laurent, ALV, No. 171; lluc, VI, No. 
342; Baudry et Colin, Donations ct testa- 
ments, Il, No. 2470, 2472; Planiol, HI, No. 
2789; Josserand, III, No. 1516; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, LV. partea II, p. 331, 332: 
C. Mamangiu, |, Rosetti-Bălănescu şi AL. 
Băicoianu, Lil, No. 1421), 

3, Legatele şi: celelalte sarcine care 
grevează succesiunea, se divid de drept 
între moştenitori. (Durantou, VII, No. 
426; Troplong, Donuations cet testaments, 
IV, No. 1922; Aubrv et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 636, p. 667; VIL, $ 725, No. 496; Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vils. No. 5861: 
Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II. p. 
532; C. Iamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, LII, No. 1421). 

4, Când însă lucrul legat nu este suc- 
ceptibil de diviziune, cum ar îi un drept 
de trecere, obligaţiunca moștenitorilor 
nu mai este divizată. (Troplong, Dona- 
tions ci testaments, LV, No. 1925; Aubry 
ct Rau, ed. d-a, VI, $ 636, p. 674; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vils, No. 3561; 
Josserand. III, No. 1516; Alexandresco, 
cd. 2-a. IV, partea II, p. 532). i 

5. Deasemenea obligaţiunea  moșteni- 
torilor încetează de a fi divizibilă, cânc 
testatorul a pus plata legatului în sar- 
cina numai a unuia dintre moștenitori. 
(Froplong, Donations et testamenis, IV. 
No. 1925; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 
716, p. 472, $ 726, p. 545; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 5861; Laurent, 
XIV, No. 107, 115; Baudry et Colin, Do- 
nations ct testaments, II,. No. 2475; Jos- 
serand.: ILI, No. 1516; Alexandresco, ed. 
5-a. IV, partea II, p. 552; C. Hamangiu, 
L Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1421). 

G, Nu există solidaritate între debito- 

9 = 
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rii legatului şi insolvabilitatea unuia din- 
tre debitori nu poate strică celorlalți. 
(Merlin, hNâpertoire, Legataire, $ 6, No. 
9, 14; 'Toullier, Y, No. 555; Demolombe, 
NAIL, No. 667; Dalloz, Rep., Dispositious 
entre 'vifs, No. 3560; Laurent, ALV, No. 
207; Iluc, VI, No. 5%; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 2475; Pia- 
niol, LI, No. 2790; Josserand, III, Ac. 
1516; Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea II], 
p. 332; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, JIT, No. 1421). 

7. Cu toate că între debitorii legatului 
nu există solidaritate, totuşi, tostatorul 
poate prevedea această solidaritate şi mo- 
ştenitorul care a plătit mai mult decât 
parteu sa, are recurs contra celorlalţi imo- 
stenitori sau legatari. (lerlin, Repertoire, 
Legataire, $ 6. No. 9, 14; Toullier, V, No 
555; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII. $ 716, 
p. 472, $ 726, p. 545, 544; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vils, No. 3560; Laurent, 
XIV, No. 107, 115; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, II, No. 2374: Planiol, 
III, No. 2700; Josserand. III. No. 1516; 
Comp.: C. Iamansiu, |. Rosetti-Bălănescu : 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1421). 

8. l.egatarul unui corp cert şi deter- 
minat în individualitatea sa, are o uc- 
(iune reală în revendicarea “lucrului le- 
gat, întrucât cel are proprietatea lucrului 
din ziua decesului testatorului, rumânând 
numai ca posesiunea lucrului s'o aibă din 
ziua predării legatului, după care el poate 
să revendice dela terții debitori lucrul 
legat. (Laurent, XIV, No. 173; Baudry et 
Colin, : Donations ct testaments, ÎI, No 
2456; Planiol. III, No. 2788: Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea II. p. 255: Comp.: 
Hamangiu. |. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, Ao. 1420). . 

9, După o părere, moştenitorii legitimi 
nu sunt ţinuţi la plata legatelor par- 
ticulare decât intra vires cmolumenti, 
chiar dacă acceptă succesiunea pur şi sim- 
plu iar nu sub beneficiu de inventar. 
(Planiol, Il, Ac. 2794; Matei Cantacu- 
zino. p. 451). 

10, După altă părere, moștenitorii le- 
gitimi care acceptă: succesiunea pur şi 
simplu, sunt ţinuţi la plata legatele par- 
ticulare, ultra vires emolumenti. (Demo- 
lombe. XIV, No. 522; Laurent, XIV, No. 
108; Colin ct Capitant, III, p. 5SS, 589; 

“Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 
256; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi 

“AL Băicoianu, III, No. 1424).. 
[| |. Legatarii universali şi cu utlu uni- 

versal sunt ţinuţi, în principiu, la plata 
legatelor particulare intra . vires cmolu- 
menti cu condiţia ca să facă inventarul 
bunurilor succesorale prevăzut 'de art. 
897 c. cir. rom. (C. Hamangiu, 1. mosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, Lil, No. 1378, 
1597, 1422). 

12, Acecaş soluţiune se admite şi pen- 
tru succesorii neregulaţi. (C. Hamansiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. SS4, 1402). 

a 
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]



Codul civil 

13. După o părere, cu toate că art, 
1017 c. civ. În. (002 ce, civ. Tom.), prevede 
în mod formal, că legatarul parucular 
are o ipotecă propriu zisă în favoarea sa, 
totuşi cl pentru a cvită confuziunea pa- 
trimoniului defunctului cu cel al moşte- 
nitorului, nu are la dispoziţia sa decât 
cererea de separație de patrimonii. (Toul- 
lier, V, No. 567 urm.; Grenier, lDonations 
ct testaments. I, No, 311, 312; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 722, text şi nota 24, 
p. 495: Dalloz, Rep. Suppl.. Dispositious 
entre _vifs, No. 951; Laurent, XX, No. 
532; Nacu, II. p. 69; Matei Cautacu- 
zino, p. 565). . 

14, După altă părere, legatarii parti- 
culari, în afară de acţiunea personală de 
predarea legatului, au şi o acţiune ipo- 
tecară. (Merlin, Repertoire, 1lypotheque, 
section, 3. Art. 4, No. 5: Delvincourt. II, 
p._ 564: Duranton, IX, No. 370; NIN, No. 
2$8, 328: Demolombe. XVII. No. 217: XXI, 
No. 675 urm: Beudant, Săretâs person» 
nelles cet rcelles. II, No. 600 urm.: Tro- 

'plong, Donations et testaments, IV, No. 
IȘ2S, 1529: Privileges et hyvpotheques, IL, 
No. 452 ter; Mourlon. III, No. 1419: De: 
mante et Colmet de Santerre, IV. No. 162 
bis, III: Michaux, 'Testaments, No. 2286 
urm.;_ Dalloz, Rep... Dispositions entre 
vifs, No. 5S$8: Suppl.; Disnositions entre 
vils, No. 9S1; Pont, Privilewes et hypo- 
theques, [, No. 424; Iluc, VII, No. 345; 
Baudry ct Colin, Donatious et testaments, 
II. No. 2487 urm.; Baudry ct Loynes, Pri- 
vileges ct hypotheques, ÎI, No. 966; Guil- 
louard, Priviliges et hypoth&ques, II, No. 
091: Colin ct Capitani, IL, p. 900: Pla- 
niol, III, No. 2792 urm.; Josserand, III, 
No. 1518; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea IL, p. 534 urm.: C. Ilamangiu, Î. Ro- 
setti-Bălănescu şi AL. Băicoianu. III, No. 
1425). . 

15, Actiunea ipotecară are loc oricare 
ar îi natura testamentului şi chiar dacă 
legatarul ar avcă ca titlu un testament 
olograf. (Merlin. Repertoire, Legataire, Ş 
6, No. 15: Toullier, V, No. 567; Demo- 
lombe, XXI, No. 674; Grenier, Donations 
ct testaments, I, No. 312; Dalloz. Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 3890; Baudry 
ct- Colin, Donutions ct testaments, II, No. 
2491; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 357). 

16. Deasemenea dacă titlul legataru- 
lui ar fi un testament mistie. (Dalloz, 
Rep. Dispositions_entre vifs, No. 3591; 
Baudry et Colin, Donations et testaments. 
II, No. 2491; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 537). 
47, Ipoteca legatarilor particulari nu 

există decât pentru legatele unor sume 
de bani, deoarece ipoteca este totdeauna 
accesorul unei creanţe; ca nu există pen- 
tru legatele de corpuri certe şi deterini- 

„mate, întrucât pentru aceste lucruri le- 
gatarul cste îndeajuns de garantat prin 
acțiunea în revendicare ŞI ipoteca nu 
poate garantă drepturile reale. (Beudant, 
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Săreteâs personnelles et reelles, LII, No. 
695: Baudry ct Colin, Donations ct testa- 
ments, ÎI, No. 2492; Josserand, III, No. 
1519; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea IE, 
p. 536, 337; C. Hamangiu, |. Rosetti-bălă- . 
nescu şi Al. Băicoianu, LII, No. 1426). 

18. Ipoteca prevăzută de art. 1017 ce. 
civ. în. (902 ce. civ. rom), poate fi invocată 
nu numai de legatarii particulari români, 
ci şi de legutarii particulari de naţionali- 
tate străină, fie că “testamentul a fost fă- 
cut în fară, fie că a fost făcut în străi- 
nătate. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
H, p. 359. 

19. Ipoteca legală este acordată nu- 
mai legatarilor particulari, cu excluderea 
legatarilor universali şi legatarilor cu 
titlul universal care sunt în locul moşte- 
nitorilor şi nu sunt simpli creditori ca 

.legatari particulari. (Josserand, III, No. 
1519; C. Ilamangiu, I. Rosetti-Bălănescu 
și Al. Băicoianu, ÎI, No. 1426). 
29. legaturii trebuese să ceară în- 

serierea ipotecei lor, ca orice ipotecă în 
genere, (Demolombe, XĂT, No. 674: Dal- 
oz, Râp.. Privileges et hypotheques, No. 
1575; Suppl., Privilczes ct hypothăques, 
No. 722: Ilue, VI, No. 345; Baudry_ct 
Colin, Donations et testamenis, II, No. 
2493; Josserand, III, No. 1520: Alexan- dresco, ed. 2-a, IV, partea I[. p. 557; C. Ilamangiu, |. losctii-Bălănescu şi AI. Băicoianu, III, No. 1450). 
„21. Inscripţiunea ipotecară a legata- ilor are de scop să asigure legatarilor o preferinţă. faţă de creditorii personali. ai moştenitorilor iar nu să fixeze 'rangul le- patarilor între dânșii. (Troplong, Donu- tious cet testaments, ]|, No. 452 ter; Dal- loz, Reâp., Privilges' et hypotheques, No. 1575; Baudry et Colin, Donations et tes- taments, I[, No. 2494: Alexandresco, ed. S-a, IV, partea II, p._5337; Comp.: Jos- serand, [[[. No. 1520. 15244; C. Hamangiu, 1. Nosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1450). . 
„22, Legatarii nu pot exerci acțiunea ipotecară decât asupra bunurilor luate de debitorii legatelor din succesiune, iar nu ŞI asupra bunurilor lor personale, din care fac parte și imobilele dăruite lor de către defunct. (Merlin, Râpertoire, Iâga- taire, $ 6, No. 16: Toullier. V, No. 567; “Demolombe. XXI, No. 674: Troplong, Do- nations et festaments, VI, No. 1296; Dal- loz, Rep. Dispositions entre vifs. No. 3892; Privileges . et hypothâques, No. 1089: Suppl.., Dispositions entre vils, No. 983: Huc, VI, No. 34; Baudry ct Colin, Do- nations ct testaments, ÎI. NO, 2493; Jos- serand, III, No: 1520: Alexandresco, ca. 2-a. IV. partea TI. p. 357: C Iamangiu, I.. Rosetti-Băliescu şi Al. Băicoianu. ŢII, No. 147), , | 23, Lesguturii nu pot exercită acţiu- nea ipotecară decât aţă de moştenitorii sau debitorii cari sunt însărcinaţi cu plata legatelor; prin urmare, bunurile succesiunei căzute celorlalți moştenitori
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sau legatari cari nu au fost însărcinaţi 
de testator cu plata legatelor nu sunt 
grevate de ipotecă. (Toullier, V, No. 567; 
Demolombe, XXI, No. 674; Dalloz, Rep. 

„Dispositions entre vils, No. 3S93, 4020; 
Privileges et hypoth&ques, No. 1090). 
24, lestatorul poate scuti pe un mo- 

ştenitor de cfectele acţiunei ipotecare, 
precum poate deasemenea lipsi pe lega- 
tar de ipotecă asupra bunurilor sucee- 
siunei. (Duranton, IN No. 385; Demo- 
lombe, XXI, No. 674: Dalloz, Rep, Dis- 
positions entre vifs, No. 3694, 3804; Pri- 
vileges et hypotheques, No. 1091: Suppl., 
Privileges et hypotheques, No. 720; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, Il, 
No. 2499; Josserand, III, No, 1510: A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
557: C. llamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1451). 

25, Testatorul are dreptul să 
trângă acţiunea ipotecară a legatarului 
numai asupra unora din imobilele sue- 
cesorale. ' (Demolombe. XXI, No. 674: 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
3804; Suppl: Dispositions entre vifs, No. 
9s2; Priviltzes ct_hypothequces, No. 720; 
Baudry et Colin, Donations et testaments; 
II, Na. 249; Josserand, LI, No. 1519; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II. p. 
537). 
26, Ipoteca legală conferă legatarului 

următoarele drepturi, ca orice ipotecă 
în genere: 1) unu drept de urmărire sau 
de suită; 2) un drept de preferinţă; 5) 
beneficiul indivizibilităţii. (Alexandreseo, 
ed. 2-a, 1Y, partea II, p. 337, 538; Comp: 
Josserand, II, No. 1521). 

7. Legatarii prin ipoteca pe care 
le-o pune legea la dispoziţie, au dreptul 
să urmărească pe fiecare dintre moşte- 

“nitori sau alţi debitori ai legatelor; ipo- 
tecar pentru totalitatea acestor legata, 
deoarece ipoteca este idivizibilă.. (Du- 
ranton, |N, No. 384: Demolombe, XA, No. 
675: Dalloz, Rep., Dispositions entre vis. 
No. 3SSs; Iluc, VI, No. 344; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, Il. No. 
2505; Planiol, III, No. 2795: Colin et Ca- 
pitant, III, p. 900: Josserand, III, No. 1524; 
Alexandresco, ed. 2-a, lY, partea II, p. 
538, 559, 340; C. Ilamangiu, 1. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No.- 1428). 

8. In cazul când moştenitorul a 
plătit, din cauza acţiunei ipotecare. to- 
talitatea unui legat deşi nu eră obligat 
să plătească decât o -parie din el, are 

DESPRI: DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

TCS- 

Codul civil 

recurs contra celorlalţi debitori ai lega- 
tului, pentru ceeace a plătit peste partea 
sa. (Duranton, IX, No. 384; Baudry cet 
Colin, Donations ct testamnets, II, Xo. 
2503; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 359; C. Iamangiu, [. Rosetti Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, IL, No. 1429). 
29, Legatarul care are ipotecă asupra 

bunurilor succesiunci. are dreptul să fie 
plătit din preţul acestor bunuri, cu pre- 
ferinţă faţă de creditorii personali ai 
moștenitorului. (Baudry et Colin, Donua- 
tions et testaments, Il, No. 2502; Josse- 
rand, LI, No. 1521; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 358: C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al Băicoianu, II. 
No. 1452). 
30. Ipoteca legatarilor nu are nici un 

efect faţă de creditorii suecesiunei, ori- 
care ar fi natura titlurilor lor. (Grenier. 
Donations et testaments, II, No. 319; IV, 
No. 019: Dalloz, Beâp., Suppl., Dispositionis 
entre vils, No. V5+; iluc, VI, No. 323; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, II. 
No. 2503; Alexandreseo, ed. 2-a, IV, par-” 
tea II, p. 358: C. Ilamangiu, 1. Rosetti 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, LII, No. 1452). 
31, Creditorii succesiunei au dreptul 

să fie plătiţi cu preferinţă din prețul imo- 
bilelor succesorale, faţă de legatari, deşi 
uceştia beneliciază de ipoteca lor. (Massc 
ct Verg6 sur Zachariac, II, $ 586, nota 
35, p. 332: Troplong, Donations ct testa- 
ments, III, No. 1955; Baudrv et Colin. 
Donations cet testamenis, Il, No. 2503: A- 
lexanidresev, ed. 2-a, IV, partea II, p. 338). 
82, Legatarii cari au obţinut punerea 

în posesiune, pot exercită dreptul lor 
ipotecar contra terţilor . câştigători ai 
imobilelor afectate la plata legatelor lor. 
(Toullier, YV, No. 567: Dalloz, Râp. Dis- 
positions entre vils, No. 397; Baudry cet 
Colin, Donations et testaments, Il, Nu. 
2504: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 358). 
38, Ipoteca legatarului este stinsă 

de îudată ce a primit lucrul legat. (Iluc. 
VI. No. 344). 
24, Dispoziţiunile art. 1017 e. civ. fr. 

(002 c. civ. rom), sunt aplicabile tuturor 
legatelor în genere, deşi acest articol este 
plasat în secțiunea privitoare la legatele 
particulare. (Alexandresco, cd. 2-a. IV, 
partea II, p. 291). 
25, A sc vedea: art. $99 din codul ci- 

vil cu notele respective. 

Art. 9083.— Lucrul legat se va predă cu accesoriile necesare, în 
starea în care se găseă la moartea donatorelui. (Civ. 467 urm., 482 urm., 
899, 904 urm., 923, 927, 1074, 1080, 1102, 1156, 1325; Civ. Fr. 1018). 

Teat. fr. «Irt. 1018. — La chose lemute sera delivrte avee les accessoires 
nceessaires, et dans l'âtat ot elle se trouvera au jour du decis du donateur. 

Bibliografie (continuare). 
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INDEX ALFABETIG 
(la doctrină). 

Incapacitate 12, 
indiviziune 7, 
Intenţiune 35, 26. 
Legat 4 urm. 
Lichide 22, 

Accesorii necesare 1,16— | 
-, 
6 ' 

Alegere 91. 
Animale 24, 
Apreciere suverană 26. 
Bani 5—11. Locul predării 14, 15, 
Caducitate 42. Lucru afară din comerţ 12, 
Cal 2,3 lucru cert şi determinat 
Casă 2, 3, 19, %. 3, 15. a. 

Lucru nedeterminat 3, 
Moştenitori b=12, 3), 31, 
Nutitate 12, 
Obiceiuri 26. 
Upţiune 41. . 
Pierca lucrului legat îi, 

9, 10, 
Predarea lucrului 
4—9, 91, 13—16, 3), 

Punere în întârziere 9,31, 
Redactare greşită 1. 
Servitute de trecere 23. 
Stradă 50, 
Terţe persoane 98, 29). 
Testator , 
Titluri de proprietate 24. 
Ustensile 21. 
Vase 22, 

Coproprictate 7. 
" Culpă 8, 3. 
Cultură 2, 
Daunc-interese 29, 
Degradâri 27—31, Ă | 
Deschiderea  succesiunei 

Donator 1. 
Drum 0. 
Executarea legatului, ase 

vedcă cuvintele: „Pre- 
darea lesatulur. 

Exemple 3, 3, 
Fermă 21. 
Gen 2,3 
Griulină 20, 
Greşală 1, 3), 
Imobil 7, 2, 

lezat 

  
Doctrină, 

. 
Î.. lextul urticolului 905 ce. cir. român 

ca şi acela al articolului 1015 c. civ, îr. 
corespunzător, cuprinde v croare de ie- 
dactare, deoarece trebuie să se spue. că 
lucrul se va predă cu toate accesoriile 
necesare, în starea în care se găscă la 
moartea testatorului, iar nu a donataru- 
lui, după cum s'a-trecut, cum dealtfel 

"este trecut în art, corespunzător 870 din 
codul civil italian. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea 1], p. 249, nota 1), , 

95, Un lucru este: cert şi determinat, 
atunci când este astfel precizat incât se 
poate distinge de celelalte lucruri de a- 
celaş gen, cum ar fi de exemplu, când 
testatorul ar zice: las cutăruia, casa cu- 
tare sau calul cutare. (Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea Îl, p. 248). 
"Be Un lucru este nedeterminat sau 
determinat numai în gen, când el nu este 
determinat în -individualitatea sa. cun 
ar fi de exemplu, când testatorul ar zice: 
las cutăruia, o casă sau un cal. fără ase 
arătă anume care casă sau care cal, (A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 248, 
249). 

&, ichitarea legatului se 
prestarea reală a însăşi obiectului legat 
de testator. (Merlin, cpertoire, Legs, section 5, $ 2: Demolombe. NNI, No. 697; Demante et Colmet de Sauterre. IV, No. 
165; Dalloz. Râp.. Suppl., Dispositions en- 
tre viis, No. 3911; Alexandresco. ed. 2-a, LV, partea LI, p. 249: C. Ilamangiu. |. No- 
sctii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1416). , _ 

5, Moştenitorul nu are dreptul să plă- 
tească în bani un lucru legat, chiar dacă 
ar există motive de afecţiune care să-l 
determine să păstreze lucrul şi să 
tească legatarului valoarea lui. 
V, No. 526; Dalloz,. Rep. 
tre vils, No. 3911). 

va face prin 

, (Toullier, 
Dispositions en- 
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6. Legatarul unci sume. de bani nu poate fi obligat să primească în locul 
Sumei de bani un obiect oarecare, iar 
dacă suma de bani nu se găseşte în suc- 
cesiune moștenitorul trebueşie să. şi-o 
procure. (Toullier, YV, No. 525: Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vis, No. 3911). 

Î. În cazul când testatorul a legat o 
parte dintrun imobil, legatarul devine 
coproprietarul imobilului legat şi nu 
poate fi obligat de către moştenitor să 
primească o sumă de bani, echivalentul 
dreptului său de coproprietate. (Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vis, No. 3915). 

8. In unele cazuri însă moștenitorul se 
poate liberă de plata legatului, plătind 
o sumă de bani. Astiel, când lucrul le- 
sat a pierit prin faptul sau greşula mo- 
ştenitorului, el nu va plăti legatarului 
valdarea lucrului. (Dalloz, Rep... Dispo- 
sitious entre vifs, No. 3912). 

9, -tceeuş soluţiune va aveă loc şi în cazul când lucrul legat a pierit după ce legatarul a pus în întârziere pe moşte- 
nitor ca să-i plătească legatul. (Dalloz, 
Hep.. Dispositions entre vils, No. 3919). 

0. Dacă însă se dovedeşte că lucrul ar Îi pierit şi în mâinele legatarului, mo- 
ştenitorul este descăreat. (Dalloz, Rep.. Dispositions entre vifs, No, 3912). . 

1 |. Dacă testatorul a permis moşieni- 
torului, ca după alegerea sa, să plătească 
lucrul fie în natură, fie în valoarea “sa, 
moștenitorul va aveă dreptul de opţiune, 
însă nu poate plăti o parte în natură, iar 
cealultă parte în bani. (Merlin, Reper- 
toire, Legs, section 5, $ 2, No. 2: Troplong. 
Donatious_ et testamenis, IV, "No. 190; 
Dalloz, R€p., Dispositions entre vils, No. 3916). . e 

12. Când legatul este nul sau caduc, 
moștenitorul este descărcat de plata .le- 
gatului. Astfel ar fi legatele luerurilor 
nedisponibile, sau afară din comerţ sau 
legate la persoane incapabile de a le 
primi. (Dailoz, Râp., Dispositions : entre 
vis, No. 5920). 

13. Testatorul are dreptul să prevadă 
in testament oarecare măsuri destinate 
să asigure executarea legatului făcut, 
(Dulloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
591; Suppl. Dispositions entre vifs, No, 
989) | 

14. Plata lesatelor se va face, în prin: 
ciu, la locul indicat de către, testator. 
(Merlin, Repertoire, Lâgataire, $ 6,. No. 
21; “Toullier, V, No. 547; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 3569), 

15. In cazul când testatorul nu a in- 
dicat nici un loc de plată a legatului şi 
lucrul legat este un corp cert, predarea 
lui se va face la locul unde se găscă lucrul 

“legat în momentul deschiderei suecesiu- 
nci. (Merlin, Reâpertoire, Legataire, $ 6, 
No. 21; Toullier, V, No. 54S; Dalloz, R&p., 
Dispositions entre viis, No. 3569). 

16. Potrivit dispoziţiunilor art. 1018 ce. 
„iv. Îr. (905 e. civ. rom.), lucrul legat va 
trebui să fie predat cu toate accesoriile 
sale necesare, deoarece aceasta a fost
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voinţa probabilă a testatorului. (Coin-De- 
lisle, Commentaire, Art. 1018, No. 1; De- 
molombe, XXI, No. 702; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, S$ 722, p. 491; Dalloz, Râp., 
Dispositions entre vifs, No. 3946; lluc, 
VI, No. 345; Baudry et Colin, Donations - 
ct testaments, II, No..9542; Josserand, Il. 
No. 1508; Alexandresco, ed. 2-u, IV, pur- 
tea II, p. 250; C. Ilamangiu, I, hRosetti- 
Bălănescu şi A]. Băicoianu, LII, No. 1415). 

17, Prin accesorii necesare, se înţeleg 
acele accesorii fără care Inerul lesat nu 

ar puică servi la uzul său obişnuit. (De- 
molombe, XXI, No. 702; Troplong. Donu- 
tions et testamenits, IV, No. 1932; Mar- 
cadă, Art. 1018, No. 1; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 722, p. 494; Dalloz. Rep. Dis- 
ositions entre vis, No. 5947: Laurent, 

NIV, No. 140; Iluc, VI, No. 545: Baudryv 

ct Colin, Donations et testamments, I[,*No. 
2343;  Josserund, III, No, 1505;  Comp.: 

Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea îl, p. 

230, 251). , 
18, Dcasemenca prin. accesorii nece- 

sare sc înţeleg acele cari sunt atașate la 
lucrul legat în virtutea unei dispoziţiuni 

a legci. (Demolombe, NI, No. 702: Tro- 
plong, Donations et testaments, LV, No. 
1932; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, S 722, 
p. 491; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 3947; Iluc, VI, No. 345; Baudry 

et Colin, Donations ct testaments, II, No. 

9345: Alexandresco, ed. 2-a, LV. partea 

II, p. 250, 251). . , 
19, Astfel legatul unei: casc, cuprinde 

şi toate lucrurile care sunt fixate pentru 

totdeauna. (Dalloz, Rep.. Dispositions en- 
tre vils, No. 3947: Baudry et Colin, I)o- 
nations et testaments, II, No. 2545: Comp.: 

Alexandresco, ed. 2-a, IV,epartea |, p. 
250, 251, 952). | 
20. Deasemenea legatul unei case cu- 

prinde şi grădina ce depinde de ea, chiar 
dacă ar îi separată de dânsa printro 
stradă sau drum. (Merlin, Repertoire, 
Legs, section 4, $ 5, No. 15; Toullier, Y, 

No. 5531; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 3948; Comp.: Coin-Delisle, Com- 
mențaire, Art, 1018, No. 2: Demolombe, 
XXI, No. 703; Baudry et Colin, Donations 
ct testaments, LII, No. 2545; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea II, p. 255). 

23, Deasemenea, legatul unei ferme, 
cuprinde şi animalele necesare pentru 
cultura pământului. (Duranton, IX, No. 
269; Demolombe, XXI, No. 702; Aubry et 
Rau, cd. 4-a, VII, $ 722, p. 491, 49; Dal- 
loz, Rcp., Dispositions entre. vils, No. 
3948; Alexandresco, cd 2-a IV. partea II, 
„951). - | 
25, Legaiul lichidelor cuprinde şi va- 

sul în care sunt puse, afară de dispozi- 
jiune contrară a testatorului. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 252). 

28, In cazul când s'a legat un imobil 
care este înfundat între alte imobile din 
aceeaş succesiune, moștenitorul trebueşte 
să lase legatarului o trecere la imobilul le- 
gat. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
1018, No. $; Demolombe, XĂI, No. 70, 
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703; NI, No. 602 urm.; Dalloz, Rep. Dis- 
bositions entre vifs, "No. 3943; Laurent, 
ALV, Ao. 140; Baudry ct Colin, Donations, 
ct testaments, II, No. 2544: Alexandresco. 
ed. 2-a, 1V, partea II, p. 252, 255). 

24. Legatarul trebueşte să primească 
odată cu imobilul legat şi titlurile de 
proprietate. (Delvincourt, II. p. 368, 5369; 
Demolombe, XXI. No. 702; Dalloz. Rep. 
Dispositions entre vils, Ao. 3951; Baudry 
et Colin, Donations ct testaments, II, No. 
2543; Alexandresco, cl. 2-a, IV, partea TI, 
p. 954). ” 
25, Pentru a se puică cunoaște întin- 

derea legutului cu privire la accesoriile 
necesare, trebueşte să se cerceteze cum 
a privit testatorul lucrul legat. (Demo- 
lombe, XXI, No. 704: 'Troplone. Dona- 
tions et testaments, IV, No. 1952; Dalloz, 
Râp.,. Dispositions entre vils, No. 3949: 
Suppl., Dispositions entre vils, No. 993: 
Baudry et Colin, Donations et testamente. 
II, No. 2545; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 251). 

26, Iribunalele vor apreciă în mod 
suveran, care lucruri sunt accesorii nece- 
sare, după intenţiunea testatorului, luân- 
du-se în consideraţie obiceiurile sale și 
obiceiurile locului şi celelalte împre- 
jurări ale cauzei. (Demolombe, XXI, No. 
704; Troplong. Donations cet testamenţs, 
IV, No. 1952; Demante ct Colmet de San: 
terre, IV, No. 1603 bis, II; Josserand, III, 
No. 1508; Alexandresco, cd. 2-a, 1V, par- 
tea II, p. 251). 
27, Deteriorările sau degradările lu- 

crului legat, întâmplate în timpul vieţii 
testatorului, vor fi suportate de legatar,. 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1018, 
No, 7; Toullier, V, No. 536; Demolombe, 
XXI, No. 708; Grenier, Donations ct tes- 
taments, 1, No. 316; Troplong, Donations 
ct testamenis, LV, No. 1954: Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, VII, S 722, p. 492; Dalloz. Rep. 
Dispositions centre vifs, No. 536: Laurent. 
ALY, No. 142; IHuc, VI, No. 345: Baudrw 
ct Colin, Donations ct testaments, LI, No. 
2540, 25485; Josserand. III, No. 1509; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 254: 
C. llamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1415). ! 
28, Această soluțiune are loc, indi- 

ferent din ce cauză provin degradările, 

bă 

„fie din caz fortuit, fie din faptul _testa- 
torului, fie din faptul unui terj. (Demao- 
lombe, XXI, No. 709; Iluc, VI, No. 345; 
Baudry cet Colin. Donations et testaments, 
II, No. 2548; Alexandresco, ed. 2-a, IV 
partea II, p. 254). 
29. Când degradările provin din fap- 

tul unui terţ şi sunt întâmplate în timpul 
vieții testatorului, legatarul nu are drep- 
tul să ceară dela acest terţ daune-inte- 
rese pe care le-ar îi putut cere testatorul. 
(Demolombe, XXI, No. 709; Baudry et Co- 
lin, Donations ct testaments, II, No. 2348). 
30. Desgradările lucrului legat, întâm- 

plate după decesul testatorului şi înainte 
de predarea lucrului, din greşala moşte- 

. 

nitorului, sunt în sarcina acestuia. (Coin- 

.
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Delisle, Commentaire, Art. 1018. No. 7: moștenitorului sunt îm sarcina acestuia, “Toullicr, Y, No. 536: Demolombe, ANI, chiar dacă nu ar fi avut nici o greşală, No. 706; 'Troplong, Donations ct testa- afară .de cazul când ur fi dovedit că lu- menis, IV. No. 1954; Marcadă, Art. 1u15, cerul sar fi deteriorat chiar dacă se află No. i; Aubry ct Rau, cd. s-a, VII. $ 722. în mâinele legatarului. (Ioullier, YV, No. p..492; Dalloz, Rcp., Dispositions entre 336; Grenier, Donations et testaments, 1. vis, No. 5971; Iluc, VI, No. 345; Baudry No. 516; Troplong, Donations et iesta- et Colin, Donations et testaments, Il,  ments, IV, No. 1934; Aubry ct Rau, cd. No. 2347; Alexandresco, ed. 2-a, 1V. par- 4-a, VII, $ 72, p. 402: Dalloz, Reâp., Dis- tea ÎI, p. 254, 235: C, Ilamangiu, |. Ro- positions entre vils, No. 5971; ]Huc, VI, setii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. No. 345; Baudry et Colin. Donations et 1415). 
testaments, II, No. 2547; Alexandresco, ed. 31. Deteriorările lucrului legat, în- 2-a, IV, partea II, p. 253, 255). tâmplate după punerea în întârziere a 

Art. 904. — Când cel ce a dat legat un imobil, a mărit în urmă acest imobil prin alte aquizițiuni,: aceste aquizițiuni, şi de ar îi alăturea cu imobilele, nu pot fi socotite ca parte a legatului, de nu se face o nouă dispozițiune pentru aceasta. 
Infrumusețările şi construcțiunile noui, făcute asupra fondului legat, îac parte dintr'însul. : 
Asemenea face parte din legat adaosul ce testatorele a făcut unui loc închis, întinzând îngrădirile sale. (Civ. 462 urm., 482, 488, urm., 903, 1777; Civ. Fr. 1019). 
Text, fr. „Art. 1019.— Lorsque celui, qui a leguc la propricte d'un imuneuble, la ensuite augmentâe par des acquisitions, ces aequisitions, fussent-elles contiguis, nesseront pas censtes, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. “Il en sera, autrement des embellissements, ou des construetions nouvelles faites sur le fonds legut, ou d'un enelos dont le testateur aurait augment6 Venccinte. 

INDEX ALFABETIC 391; Iluc, VI, No. 546; Comp.: Alexan- (la doctrină), -  dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 258). Accesorii 10, 2. Ingrădire 5-11, „2 Pentru a se puteă şti care a fost “Aecidental i. — Inteaţie 2, 9, 13, 15, 16. in accastă privință voințu. testatorului, 
Achiziţiuni 4, 2 4. Interpretare 3, 24, irebucşte a se cercetă termenii testa- 
Adaus $—12, 14-21, Judeţ 3, 4. tului. (D HN R6 Di |. 
Aviz 13 Legat 1 urm, mentului. (Dalloz, R6p., Dispositions en- Animale 14, 15, a Mobile 3, 10. tre vifs, No. 3901; Comp.: Alexandresco. Anticipaţie 1, 2, 4. Monezi 16, d, Di r 03 Apreciere suverană 7, Moştenitori 21, i ed L Ie partea II, E 235). 
Bibliotecă 14. 15, 16. Ornamente î8. 3, Legatul tu uror bunurilor pe care Cărţi 14, 15, 16. Permanenţă 8, 9, 10. testatorul le „posedă într'un judeţ, cu- Casă 11, 19, 20, 21, 28 plantații 2 prinde numai bunurile ce le posedă în Ci ut 19, 20, 21, 23. Provizorat 8, acel județ în ziua când a făcut testa- Colecţie 16. Reconstruire 19, mentul, iar nu și cele ce le-a dobândit Construcţie 11, 19, 20, 21, Heinoire 17, , posterior acestei date. (Coin-Delisle, Dibitorii lepatului 24, Schimbarea destinaţiei 20, Commentaire, Art. 1019, No. 3: Duranton, Degradări 10, , Servitute 2. IX, No. 229; Demolombe, XXI, No. Za; Deschiderea succesiunei 4, Tablouri 16. 11, 49 20.2  Iroplong, Donations cet testaments, IV, 10,21. Turmă 04 15 iz No. 1958, 1939; Poujol, Donations ct testa- 
Destinaţie 2, urmă 14, 15, 17, , “Fermă €, Universalitate 14, 15, ments, II, Art. 1019, No. 1, 4; Aubry ct Forţă majoră 9, 10, XA Ve Zi ate 4 24 Rau, cd. s-a, VII, $ 722, p. 491; Dalloz. Imbun căii! i 15, 3. Voinţă 2 9, 13,15. îâ Râp., Dispositions entre. vils. No. 5961; Incorporație î3. Laurent, XIV, No. -145; Baudry et Colin, 

  
Donations et testaments, II, No. 2551,2559; „ - Alexandresco, ed. 2-a, IV, “partea II, p. Doctrină, - 958). 

. - Aa Legatul tuturor bunurilor pe care |. Testatorul poate ca prin testamen-  testatorul le va lăsă întrun judeţ, cu- tul său să atribue legatarului, prin anti- prinde, însă, toate bunurile pe care tes- cipație, toate achiziţiunile ce c-ar face  tatorul le va lăsă în ziua decesului său, În urmă, fără să fie nevoie de un nou deci şi cele ce le-a dobândit fie prin cum- testament. (Demolombe, XXI, No. zi2; părare, fie prin succesiune, după facerea Dalloz, Rcp., Dispositions entre viîs, No. testamentului.  (Coin-Delisle,  Commen- 

— 258 :— 
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taire, Art. 1019, No. 5; Durantun, ÎN, No. 

229; “Troplong, Donations et testaments, 
1V, No. 1938, 1959; Poujol, Donations ct 
testaments, II, Art.. 1049, No. 1, 4; Dalloz, 

Râp.,  Dispositions” entre vis, No. 5901; 

Muc, VI, No. 546; Alexandresco, ed. du, 

1V, partea 11, p. 238). 
5, Potrivit dispoziţiunilor art. 1019 e 
cit. [r. (004 ce. civ. rom), face parte de 
drept din legat, adausul ce testatorul a 

făcut unui loc închis, întinzând îngrădirile 

sale. (Demolombe, XXI, No. 715; Aubry 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 722, p. 491; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vils, No. 398: 
Ituc, VI, No. 346; Baudry ct Colin, Dona- 
tions et testaments, II, No. 2552; Josse- 

rand, 11], No. 1509; Alexandresco, ed. 2-a, 

IV, partea II, p. 256, 257, 258; C. llaman- 
ziu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 

II, No. 1415). 
6, Astfel legatarul unei mici ferme, 

nu are dreptul la o bucată de teren, cum- 

părată de _testator, după facerea testa- 

mentului, decât dacă el a distrus îngrădi- 

rca locului legat ce-l separă de terenul 

cumpărat şi a cuprins în noua îngrădire și 

terenul cumpărat posterior facerci testu- 
mentului.  (Coin-Delisle, * Commentaire, 
Art. 1019; No. +; Loutlier, V, No. 333; Dal- 
loz, Rep, Dispositions entre vils, No. 
3066; Josserand, ILL, No. 1509). 
3 Lribunalele vor apreciă în mod su- 
veran când un loe trebueşte considerat 
îngrădit. (Demolombe, XXI, No. 716; Dal- 
loz, Rep, Dispositions centre vifs, No. 
3967; lluc, VI, No. 346). 

8, Insrădirea care cuprinde şi adau- 
sul de teren, trebueşte să aibă un carac- 
ter “permanent, iar nu accidental şi pro- 
vizor, deoarece numai astfel poate fi con- 
siderată ca definitivă anexarea terenului 
dobândit posterior facerei testamentului. 
(Demolombe, XXI, No. 716; Alexandresco, 
ed. 2-a, 1V, partea Il, p. 256, 257). 

9. Dacă se stabilește că voinţa testa- 
torului a fost să anexeze, în mod defini- 
tiv, terenul dobândit după facerea tes- 
tamentului, anexarea va Îi considerată 
permanentă, chiar dacă el nu a putut ter- 
mină îngrădirea din cauza unei Împic- 
decări provenite dintrun caz de forță 
majoră. (Demolombe, XXI, No. 716). 

10. Deasemenea anexarea este perma- 
nentă, chiar dacă îngrădirea sar găsi la 
decesul testatorului într'o stare degra- 
dată dinirun caz fortuit sau din proastă 
întreţinere. (Coin-Delisle, Commentaire, 
Art. 1019, No. 6, 7). . 

Î î. Dispoziţiunile părţii finale a art. 
1019 c. civ. Îr. (alineatul ultim al art. 
904 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
atât proprietăţilor clădite, cât şi proprie- 
tăţilor neclădite, dacă ele sunt închise în 
aceeaş îngrădire. (Coin-Delisle, Commen- 
taire, Art. 1019, No. 7: Laurent, XIV. No. 
144, 145; Iluc,: VI, No. 546; Baudry cet 
Colin, Donations ct testaments, II, No. 

- 2555; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1, 
D. 257, 258). 
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12. Măririle naturale ale imobilelor 
legate posterior facerci testamentului, 
şi în special cele rezultate din aluviune, 
profită Iegatarului. (Coin-Delisle, Com- 
imentaire, Art. 1019, No. 5; Toullier, V, No. 
534; Grenier, Donations ei testaments, |, 
No. 316; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vils, No. 3956). 

13. Dispoziţiunile urt. 1019 ce. civ. fr. 
(004 e. civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunca 
şi la legatele de lucruri mobile, bine- 
înțeles dacă se stabileşte că astfel a fost 
intențiunca  testatorului.  (Demolombe, 

"NAI, No. 725; Demante et Colmet de San- 
terre, IV, No. 101 bis |; Alexandresco, cd. 
2-a, IV, partea ÎL, p. 258). 

(4, In ceeace priveşte îmbunătățirile 
şi măririle, cari rezultă din faptul testa- 
torului, posterior facerei testamentului, 

trebueşte de făcut oarecare distuncţiune. 
In privinţa legatului unei universalităţi. 
îmbunătățirile şi măririle profită lega- 
tarului. Astfel, în cazul legatului unei 
biblioteci suu ul unci turme de animale, 
toate cărţile sau animalele dobândite de 
testator, priu orice mod, posterior face- 

turmei. bliotecii sau (Merlin, Reâpertoire, 
"Legs, section, 4, $ 3, No. 17; Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 1019, No. 5; Troploug, 
Donations et testaments, LV, No. 191; 
Dalloz,_ hep., Dispositions entre vils, No. 
5957; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 1Y, 
partea II, p. 257, nota 1, 258). 

5, Accastă soluţiune are loc, bine- 
înţeles dacă se stabileşte că intenţiunea 
testatorului au fost ca toate îmbunătăţi 
rile sau măririle care provin din faptul 
său, să facă parte din universalitatea le- 
gută şi deci să profite legatarului. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1019. No. 6; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
3937). : 

(6. Lcegatarul unci biblioteci, colecţie 
de monezi, colecţie de tablouri, ete., va 
profită de adăugirile făcute de testator, 
posterior, testamentului, deoarece astfel 
a fost intenţiunea probabilă a testato- - 
rului. (Demolombe, XXI, No. 723; 'Masss 
et Vergc sur Zachariac, Il, $ 500, nota 
9, p. 289; Demante ct Colmet de Senterre, 
IV, Ao. 161 bis, |; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. partea II, p. 253, 259). 

17, Legatarul unei turme de animale, 
are dreptul la toată turma. cu toate că 
posterior facerei testamentului, toate ani- 
malele care compun turma au fost re- 
înoite. (Demolombe, XI, No. 723; Gre- 
nier, Donations et testaments, Î, No. 516: 
Troplons, Donations ct testaments, .], 
No. 1955; Dalloz. Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 39535; Alexandresco, cd. 2-a, IN, 
partea II, p. 239). 

18, In cazul când sa legat un lucru 
mobil particular, ornamentele sau acce- 
soriile ce le-ur [i adăugat testatorul, după 
facerea testamentului, vor profită legata- 
rului. (Dalloz, Rep., Dispositions centre 
vis. No. 5959). 

19, Dacă sa legat un imobil, legata- 
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egatarului bi-
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rul „va profită de construcțiunile noui, 
după o părere, dominantă, nu numai când 
testatorul u reconstruit vechile clădiri 
suu a adăugat altele noui ci şi în cazul 
când legându-se un teren viran, testato- 
rul a clădit pe ucel teren, posterior fa- 
cerei testamentului, o casă de. locuit. 
(Delvincourt, II, p. 99: Coin-Deliste, Com- 
mentaire, Art. 1019, No. 10: Toullier. Y, 
No. 534; Duranton, lX, No. 207; Demo- 
lombe, XĂI, No. 714: Troplong, Dona'- 
tions ct testaments, LV, Ao. 1940: Mour- 
lon, ÎI, No. 858; Dalloz, Râp.. Disposi- 
tions entre vifs, No. 3964; Laurent, XIV, 
No. 146; lluc, VI, No. 34; Baudrv et Cu- 
lin, Donations cet testaments. IL, No. 2554: 
Josserund, III, No. 1509; Alexandresco, 
ed. 2-a. IV, partea II. p. 239, 260: C. Ila- 
mangiu, Î. Nosetti-Bălănescu şi al. Băi- 
coianu, III, No. 1415). 
20. După a doua părere, în cazul când 

sa legat un teren viran şi posterior fa- 
cerci testamentului,  testatorul clădeşte 
pe acel loc o casă, legatul va fi consi- 
derat revocat, chiar pentru terenul vi- 
Tan. deoarece sa schimbat destinaţia lu- 
crului legat. (Vazeille, Successions, Art. 
1019, No. 5; Poujol, Donations cet testa- 
ments, ÎI, Art. 1019, No. 4: Mareade, Art. 
1019, No. 2: Dalloz, Râp., Dispositions en- 
tre_vils, No. 3964). 

21, După prima părere, chiar dacă la 
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decesul testatorului, preţul clădirei noui 
ar Îi încă datorit, el nu se va achită de 
către legatar, ci de către moştenitorii sau 
debitorii legatului. (Laurent, XIV, No. 99, 
140; Iluc, VI, No. 546; Baudry ct Colin, 
Donations et testaments, IL, No. 2555), 
29, fondul legat va fi predat cu toate 

servituţile dobândite în folosul său, de- 
oarece ele nu pot [i separate de fond. 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art, 1019, 
No. 3; Demolombe, NNI, No. 713; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 260, 2601). 
23, Dispoziţiunile din art. 1019 e. civ, 

* În. (904 e. civ. rom.), privitoare la îmbu-. 
nătăţirile şi construcțiunile noui, trebuese 
întinse la orice fel de îmbunătăţiri cate 
sar uni prin incorporaţie cu lucrul legut; 
astfel ele se aplică şi plantațiilor noui fă. 
cute pe un teren legat. (Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 1019, No. 9; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vifs, No. 3903). 
24, Regula de interpretre prevăzută 

de art. 1019 e, civ. fr. (904 c. civ. rom.), 
îşi găseşte aplieaţiunea nu numai la le 

- gatul proprietăţii unui imobil, ci şi la 
legatul uzuiructului unui imobil. Wuran- 
ton, LĂ, No. 263; Demolombe. XXI, No. 
722; Masse ct Verge sur Zachariae, III. 
$ 500, nota 10, p. 289; Alexandresco. ed. 
2-a, IV, partea II, p. 955, 256, nota 3; 
Contra: Coin-Delisle, Commeniaire, Art. 
1019, No, 2). | 

Art. 905.— Dacă înaintea testamentului sau în urmă, lucrul 
legat a fost ipotecat pentru datoria succesiunei, sau chiar pentru 

a da legatul, 
sau supus dreptului de uzuiruct, acela ce este dator 
nu este ținut a liberă lucrul de această sarcină, 

afară numai dacă testatorele. l-a obligat expres la aceasta. (Civ. 
517 urm., 551, 720, 115, 876, 909,923, 1108 $ 2, 1746 urm., 1792, 1799; Civ. Fr. 1020). 

Teat. fr. Art. 1020. — Si, avant le testament, ou depuis, la chose leguce a €t€ hypothequte pour une dette de la suecession, 
tiers, ou si elle est grevte d'un usufruit, celui 

ou mâme pour la dette d'un 
qui doit: acquitter le less n'est point tenu de la dâsaser, î moins quil n'ait €te charwe dela faire par une disposition expresse du testateur, 

Doctrină, 

Î. Dispoziţiunile art. 1020 e. civ. fe. 
(905 ce. civ. rormn.). constituese o aplica- 
jiune a dispoziţiunilor art 1018 ce. civ. fr. 
(903 ce. civ. rom.). potrivit cărora luerul 

„legat se va predă legatarului în starea 
În care se găscă la decesul testatorului. 
(Demolombe, XXI, No. Z3; Aubry et Rau, 

"cd. 4-a, VII, $ 725, nota 92, p:.505: Tro- 
plong, Donations ct testamenis, IV, No. 
194: Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vis. No. 5978; Huc, VI, No. 347: Baudry 
ct Colin, Donations et testaments, 1, No. 
23583; Josserand, III. No. 1509; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 263. 264: 

Comp.: C. Iamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. (415).: 

2, Dispoziţiunile art. 1020 ce. cir. fr, 
(905 ce. civ. rom.), îşi, găsesc aplicațiunea. 
nu numai la ipotecă şi uzulruct, ci și 
la servituji. (Coin-Delisle, -Cominenitaire, 
Art. 1020, No. 1: Demolombe, XXI. No. 
728, Troplong, Donations ct testaments, 
IV, No. 1946: Dalloz, Rep.. Dispositions 
entre vifs,. No. 5979; Laurent, XIV. No. 
147; IHuc, VI, No. 347; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 2560; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
263, 264). , 

3, Deasemenea  dispoziţiunile acestui 
articol. îşi găsesc aplicaţiunea la toate
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drepturile reale imobiliare. (Laurent, XIV, 
No. 147; Iluc, VI, No. 547; Baudry cet Co- 
lin, Jonations et testaments, II, No. 2560, 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
263, 264). 

Za Din dispozițiunile art. 1020 c. cir. 
Îr. (005 e. civ. rom.) nu rezultă că lega- 
tarul particular este obligat a plăti da- 
toriile testatorului, căci dacă cl plăteşte 
ipoteca în calitate de debitor al imobi- 
lului ipotecat, el va aveă drepiul a cere 
restituirea sumei plătite dela moştenitori. 
(Alexandreseo, ed. 2-a, IV, partea |, p. 
265). 

5, Dispoziţiunile art. 1020 e. civ. fr. 
(005 ce. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiu- 
nea, când testatorul a dispus astfel prin- 
tr'o clauză expresă a testamentului. (Lau- 
rent. XIV, No. 147: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 264; C. Ilamanziu. I. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1415). 

6. Lcstatorul nu trebuceşte să între- 
buinţeze termeni sacramentali pentru a în- 
lăiură dispoziţiunile acestui articol, însă 
voința sa Ya trebui să rezulte în mod ne- 
îndoios, deoarece o asemenea dispozițiune 
constitue o derogare dela principiile gene- 
rale. (Laurent, XIV, No. 147; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea 2-a, p. 264). 

Ta Dacă testatorul a dispus ca debito- 
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rul legatului imobilului ipotecat să predeă 
Jegatarului imobilul degrevat de ipoteci 
și dacă creditorul ipotecar refuză a primi 
plata deoarece nu a expirat termenul sau 
pentru altă cauză, debitorul legatului va 
trebui să depue suma la casa de depuneri 
și. consemnaţie. : (Demolombe, XXI, No. 

730: Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea Il, 
p. 264). 

8. Dacă testatorul a dispus ca debitorul 
legatului unui imobil grevat de un alt 
drept real cum este un uzufruct sau o ser- 
vitute, ete. să predeă lesatarului imobilul 
degrevat de sarcină și dacă beneficiarul 
acestor drepiuri nu  voeşte să le vândă 
sau cere un preţ prea mare, debitorul lega- 
tului va irebui să plătească legatarului 
valoarea sarcinei reale, după o justă esti- 
maţiune. (Duranton, IX, Xo. 246; Demo- 
lombe, XXI, No. 730; Massc et Verg6 sur 
Zachariac, III, $ 497, nota S$, p. 281; Mour- 

_lon, II, No. 660: Demante et Colmet de 
Santerre, IV, No. 165 bis, FII; Laurent, 
XIV, No. 147; Alexandresco, ed.:2-a, LV, 
partea II, p. 264, 263). - 

9, După altă părere, în acest caz debi- 
torul lesatulur este liberat de obligaţia sa, 
deoarece el a pus toate diligenţele pentru 
a-şi îndeplini obligaţiile sale. (Coin-lDe- 
lisle, Commentaire, Art. 1021, No. 10). 

Art. 906. — Când testatorele, ştiind, a dat legat lucrul altuia, 
însărcinatul cu acel legat este dator a da sau lucrul în natură sau 
valoarea lui din epoca morței testatorului!). (Civ. 899, 907, 908, 
923, 1026 urm.; Civ. Fr. 1021; Civ. Ital. 837 $ 1). 

7 n . „1 . Tezt. fi. Art. 1021. — Lorsque le testateur aura l&wut la chose d'autrui, le 
legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qwwvelle ne lui appartenait pas.. 

„Tea. Ital. Art. 337 $ 1. — 1 legato di cosa altrui & nullo, salvo che 
sia espresso nel testamento, che il testatore sapeva essere cosa altrui: nel qual 
caso & in facoltă dell'erede o di aequistare la cosa legata per rimetterla al le- 
gatario o di pagarne a questo îl giusto prezzo. 

Doctrină, 

4. Prin legatul lucrului altuia sau al 
unui lucru străin din' art. 906 şi 907 e. civ. 
rom, se înţelege, legatul unui lucru de- 
terminat care este proprietatea unci per- 
soane cunoscute iar nu a testatorului. (Du- 
ranton, IX, No. 241: Alexandresco, ed. 2-a, 
1Y, partea II, p. 265; C. Ilamaungiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, Ao. 
1405), , . 

2, Potrivit dispoziţiunilor art. 1021 e, 
civ. îr. legatul lucrului. altuia este nul; 
legiuitorul român a modificati textul fran- 
cez, dispunând prin art. 906 c. civ. că a- 
tunci când testatorul cu ştiinţă a dat 
legat lucrul altuia, legatul este valabil şi 

  

însăreinatul cu acel legat este obligat a 
da sau lucrul în natură sau valoarea lui 
din epoca morţei testatorului iar prin art. 
907 e, civ. dispunând că atunci când tes- 
tatorul neștiind a legat un lucru străin, le- 
gatul este nul. (Alexandresco. ed. 2-a, IV, 

„partea Il, p. 266 urm.; C. Hamangiu. |. 
Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, No. 
1403, 1416). ! 

3, Când testatorul cu ştiinţă a dat legat 
Incrul aliuia, acest -legat nu transmite le- 
gatarului proprietatea lucrului legat, ci îi 
conferă numai o acţiune personală contra 
celui obligat cu predarea legatului, pentru 
a-l obligă, fie de a dobândi şi a-i predă 
lucrul străin, fie de a-i plăti valoarea lu- 
crului legat. (Alexandresco, ed. 2-a. IV, 

| 1) Acest articol nu are echivalentul său în Codul civil francez. E! € luat din dreptul roman.
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pariea IL, p. 20$, nota 1, 271; C. Haman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
ÎI, No. 1405). 

dia Lesatarul va [i obligat să dovedească 
că testatorul a ştiut că a legat un lucru 

“străin. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
IL, p. 269, 272; C. Iamuangiu, |. Rosetii- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, IL, No. 1406). 

5. Lesatarul va puteă face această do- 
vadă prin orice mijloace, chiar împreju- 
rări culese în afară de testament. (Ale- 
Xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 271). 

6. Loesatul cu știință a unui lucru 
străin, cuprinde un legat alternativ şi 

Art. 907.— Când testatorele, 
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debitorul legatului are alegerea. (Alexan- 
dresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 27; 
Comp.: C. Hamangiu, LI. „Rosetii-Bălă- 
nescu, și Al. Băicoianu, III, No. 1405). 

Ta lestatorul poate obligă pe moşieni- 
tor să dobândească lucrul străin și să-l 
predea în natură legatarului, neputându-se 
liberă prin o sumă de bani, echivalentul 
valorii lucrului, în care caz legatul nu va 
utcă fi executat ducă proprictarul lucru- 
ui va refuză să-l vândă, (Alexandresco, 

cd. 2-a, IV, partea II, p. 272). 
8. A sc vedcă: arl. 907 din codul civil 

cu notele respective). 

neştiind, a legat un lucru stră n, 
legatul este nul. (Civ. 906; Civ. Fr. 1021). 

Tezt. fr. Art. 1021. — Lorsque le testateur aura Itgud la chose 'autrui, le 
legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. 
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Lucru nedeterminat 10, îi, 
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Urmărire silită 28, 
Uzultruct 9.   

. Doctrină. 

Î. Potrivit dispoziţiunilor art. 907 c. civ. 
rom., legatul lucrului altuia, crezând că. 
este al său, este nul, deoarece dacă ar fi 
ştiut că lucrul nu este al său, poate nu-l 
legă. (Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea 
II, p. 274; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi .Al. Băicoianu, III, No. 1405). 

2, Când testatorul neștiind, a legat un 
lucru străin, legatul este nul, chiar dacă 
„Jdegatarul ar fi o rudă de aproape sau 
chiar “soția testatorului. (Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 274). 

3, Dacă proprietarul lucrului legat, a 
predat lucrul de bună voie; executarea a- 
ceasta acoperă nulitatea legatului, deoarece 

19505. — Codul Civil adnotat. — VII, 

constitue o confirmare, bine înţeles dacă 
„această contirmare îndeplineşte condiţiu- 
nile cerute de lege în această materie. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, 1V, pariea II, p. 274). 

4, Legatul lucrului testatorului este va- 
labil cu toate că testatorul ar fi crezut că 
lucrul este străin. (Alexandresco, ed. 2-a, 
i. partea II], p. 275), 

5, Deasemenea legatul lucrului este va 
labii, dacă testatorul ar fi crezut că lu- 
crul aparţine legatarului. „(Alexandresco, 
ui. 2-a, 1V, partea Îl, p. 275). 

6. Pentru a se putcă apreciă dacă lue- 
rul legat este sau nu lucrul altuia, trebu- 
cşte a se luă în consideraţie data decesului testatorului iar nu data facerei testamen- tului. (Demolombe, XXI, No. 631 bis; De- 
mante et Colmet de Santerre, IV, No. 166 
bis, VII; Aubry et Rau, cd. t-a, VII, $ 
675, 676, text şi nota 15, p. 133; Laurent,. 
ALV, No. 129; Iluc, VI, No. 543; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, II, No. 
2522; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, 
p. 265; C. Iamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, III, No. 1408). 
„Zu Nulitatea prevăzută de art. 1021 ce. 

"civ. În. (907 e. civ. rom.), presupune că tes- 
tatorul nu avcă nici un drept asupra lu- | 
crului legat, chiar eventual. |Duranton, 
LX, No. 255; Demolombe, XXI. No. 69%; 
Daloz. Râp., Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 964; Laurent, XIV, No. 129; Bau- 
dry ct Colin, Donations et testaments, IL. 
No. 2525; Planiol, III, No. 2805; Josserand, 
IL, No. 1504; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 265; C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1408). 
8. Când imobilul legat fusese posedat 

de testator timp de treizeci de ani, nu se 
poate spune că s'a legat lucrul altuia, de- 
oarece drepturile alipite la această pose- 

— 251 — EU,
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siune făceau parte din patrimoniul testa- ” 
ivrului. (Laurent, XIV, No. 129; Baudry et 
Colin, Donations et  testaments, II, No. 
2524; Josserand, III, No. 1504). -: 
"9, Legatul uzuiructului unui imobil, a 
cărui nudă proprietate aparţine testatoru- . 
lui, este valabil deoarece constitue legatul 
unui lucru viitor și testamentul trebueşte 
interpretat în sensul că testatorul a dispus 
pentru timpul când va încetă uzulructul 
şi sc va rcuni la proprietate. (Delvincourt, 
II, p. 359; Duranton, IX, No. 255; Demo- 
lombe, XXI, No. 690; Vazeille, Successions, 
Art. 1021, No. 3; Dalloz, Râp., Dispositions 
centre viis, No. 3792; Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, II, No. 2524; C. Ha- 
mangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 1409). 

10. Dispoziţiunile art. 1021 c. civ. fr. 
(907 ce. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
numai la legatele: de corpuri certe iar nu 
şi la legatele de corpuri nedeterminate. 
(Coin-Delisle, Art. 1021, No. 3; Toullier, V, 
No. 516; Duranton, IX, No. 240; Demo- 
lombe, XXI, No. 6S0; Poujol, Donations et 
testamenis, Art. 1021, No. 2; Marcadâ, Art. 

- 1021, No. î; Aubry et Rau, cd. t-a, VII, S 
675, 676, p. 151, 152; Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre vils, No. 3759; Suppl., Dis- 
positions entre vis, No. 967; Laurent, XV, 
No. 128, Huc, VI, No. 348; Baudry et Co- 
lin, Donations ct testaments, II, No. 2518; 
Alexandresco, ed. IV, partea II, p. 266, 
nota 2). , 

(1. Dispoziţiunile art. 1021 c, civ, în. 
(907 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicațiunea 
la legatele lucrurilor determinate numai în 
specie şi care sunt valabile cu toate că suc- 
cesiunea nu ar cuprinde nici un lucru din 
specia lucrurilor legate de testator. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1021, No. 3; 
'Toullier, V, No. 516; Duranton, LĂ, No. 241;, 
Demolombe, XXI, No. 680; Poujol, Dona- 
tions et testaments, Art. 1021, No. 2; Dal- 

.loz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 3759; 
Suppl., Dispositions entre viis, No. 967; 
Laurent, XIV, No. 128; Baudry ct Colin, 
-Donations et testaments, II, No. 2518; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p..266, 
nota 2; C. Hamangiu, Î[. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1408). 

12, Astiel ar fi când Sar legă un bou, 
un Cal, atâtea chilograme de grâu, citc., 
cazuri, în care legatul este valabil, deşi în 
succesiune nu se aplică nici unul din a- 
ceste feluri de lucruri; în acest caz moşte- 
nitorul este obligat a-şi procură lucrul 
legat -şi a-l predă legatarului. (Coin-De- 

"“lisle, Commentaire, Art.'1021, No.3; 'Toul- 
ier, V, No. .516; Duranton, IX, No. 24; 
Demolombe, XXI, No. 6S0; Poujol, Dona- 
-tions-et testaments, Ari. 1021, No. 2; Dal- 
-loz, Râp., Disposiions entre vits, No. 3759; 

“Laurent, XIV, No. 120; Baudry et' Colin, 
-Donations et testaments, II, No.2518; Pla- 
niol, III, No. 2805; Alexandresco, ed. 2-a, 

“IV, partea II, p. 266, nota 2; 'C.' Haman- 
iu, I. Rosetti-Bălănescu şi 'Al. Băicoianu, 

“AI, No. 1403; Comp.: Huc, -VI,: No. 349). 

i 
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13. Lesatul este valabil, dacă poartă 
asupra lucrului altuia sub o alternativă; 
cum ar fi de exemplu: se leagă lucrul al- 
tuia sau o sumă de bani. (Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 1024, No. 9; Duranton, 
1X, No. 245; Demolombe, XXI, No. 653; 
Poujol, Donations et testaments, Art. 1021, 
No. 5; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 67, 
676, p. 153; Dalloz, Reâp., Dispositions entre 
vis, No. 5765; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, II, No. 2515). 

14. Legatarul cevins de lucrul care i-a 
fost legat nu are recurs contra moştenito- 
rului, deoarece potrivit dispoziţiunilor art. 
1021 .c. civ. fr. (907 c. civ. rom), legatul 
lucrului altuia este nul. (Delvincourt, |, 
p. 359; : Coin-Delisle. Commentaire, Art. 
1021, No. 1î; Toullier, V, No. 549; Duran- 
ton, IX, No. 253; Grenier, Donations et 
testaments, I, No. 3235; Dalloz, Râp., Dis- 
positins entre vis, No. 3795; Laurent, NIV, 
No. 154; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 249). 

(5, Legatarul cvins ar putcă să-şi exer- 
cite recursul său contra 
dacă testatorul ar fi dispus asilel. (Dal- 
loz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 3796; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Il, p. 
249). 

16, Moştenitorii ar fi deasemenea obli- 
'gaţi să garanteze pe legatar dacă ar fi fost 
evins din cauza lor, cum ar fi în cazul 
când nu i-ar fi dat titlurile de proprietate 
din răutate sau neglijenţă. (Duranton, IX, 
No, 254; Aubry et Rau, cd, d-a, VII, $ 722, 
p. 490; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 249 nota 3). 

17. Leeatul lucrului aparţinând moşie- 
nitorului legitim sau moștenitorului iesta- 
mentar, după o părere, este valabil. (Del- 
vincourt, Ii, p. 559; Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 1024, No. 17, 18; Toultisr, 
V, No.517; Duranton, IX, No. 251; Paujol, 
Donations ct testaments, Art. 1021, No. 3; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
5770, 5721; Comp.: C. Hamangiu, I. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III,. No. 
1407). | 

18. După altă părere, dominantă, lega- 
tul, lucrurilor aparținând moștenitorului 
legitim sau testamentar, este nul deoarece 
trebucşte considerat ca legatul lucrului al- 
tuia. (Demolombe, XXI, No. 687; Vazeille, 
Successions, Art. 1021, No. 2; Troplone, 
Donations et testaments, IV, No. 1948; 
Marcad, Art. 1021, No. 1; Demante et 
Colmet de .Santerre, IV, No. 166 bis, III; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 675, 676, text 

“şi nota 12, p. 152; Laurent, XIV, No. 133; 
Huc, VI, No. 548; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testamenis, II, No. 2519). 
"19, In dreptul nostru, legatul lucrului 
aparținând moștenitorului este valabil 

- conform art. 906 ce. civ..rom.,.dacă testa- 
torul a ştiut că lucrul nu eră al său și va 
fi nul conform art. 907 c. civ. rom., dacă : 
el nu a ştiut că lucrul este străin. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 272; 

a 

moştenitorului |
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Comp.: C. IMamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
și AL Băicoianu, III, No. 1407). 
20, In acest caz, dacă legatul este va- labil, moștenitorul va fi obligat să predeă legatarului însăşi lucrul legat, neputăn- 

du-se liberă de obligaţie prin predarea 
valoarei lucrului legat. (Alexandresco, ed. 
2-a, 1V, partea II, p. 273). 

21|. Legatul lucrului care aparțincă de 
mai înainte legatarului, va putcă fi validat 
prin aplicarea dispozițiunilor art. 906 c. civ. rom. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- tea II, p. 275; Comp.: C. Mamangiu, IL. Ro- seiti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 1407). - 
22, Când sa legat un lucru indiviz care se găscă în această situaţiune la data 

decesului testatorului, legatarul va îi co- proprietarul lucrului Jegat împreună cu 
ceilalii coproprietari. (Alerlin, Râpertoire, Legs, section 4, Ş 3, No: |; Coin-Delisle, 
Commeniaire, Art. 1021, No, 12, 15; Duran- 
ton, IĂ, 245; Demolombe, XII, No. 694; Troplong, Donations et testaments, IV, No. 1949, 1950; Aubry ct Rau, ed, 4-a, VII, $ 675, 676, p..155; Dalloz, Rep.,_Disposiiions 
entre viis, No. 3780; Laurent, XIV, No. 15S; - Baudry et Colin, Donations et: testaments, II, No. 2327; Josserand, III, No. 1505; Comp.: Colin ct Capitant, IEI, p. 898; Ale- Xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 275 urm.; Matei Cantacuzino, p. 454; C. Ha- mangiu, ÎI. . Rosetti-Bălinescu şi AL Băi- coianu; III, No. 1409). ” 
23, In acest caz, dacă se face partajul lucrului comun şi prin partaj lucrul intră în întregime” în lotul legatarului, el are dreptul la partea care i-a fost legată ia: dacă lucrul comun intră în lotul altui co- propietar, legatarul are dreptul la valoa- rea părței legate. (Coin-Delisle,  Cominen- taire, Art, 1021, No. 13; Demolombe, XXI, No. 694; Troplong, Donatious ct testa ments, IV, No. 1933; Dalloz, Râp., ispositions entre _viis, No. 3782; Laurent, XIV, No. 15S;. Baudry et Colin, Donations et testa- ments. I], No. 2327; Comp.: Colin et Ca- pitant, III, p. 89;  Josserand, III, No. 1505;. Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, D. 275 urm.; Matei Cantacuzino, p. 484; C. Hamaugiu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- coianu, III, No. 1409; Comp: Contra: Va- zeille, Successions, Art. 1021, No. 10), 
24, In cazul când indiviziunea lucru- lui legat a încetat înainte de decesul testa- torului, pot avcă: loc mai multe situaţiuni. Astfel, dacă în urma partajului, testatorul a obținut lucrul în întregime, legatarul nu va aveă dreptul decât la partea ce apar- țincă testatorului în momentul. facerei tes-; tamentului.  (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1024, No. 14; Duranton, IX, No. 243, 249; Demolombe, XXI, No. 694; Troplong, Donations et testaments, IV, No.:1952; Dal- oz. R&p.. Dispositions entre vils, No. 3786; . „ Aubry et. Rau, ed. i-a, VII, $ 675, 676, p. 115% 156; Laurent, XIV, No. 157;. Baudry 
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et Colin, Donations et testaments, II, No. 2526; Josserand, III, No. 1505). 
25. Dacă insă se va stabili că testato- rul a avut întențiunea să lase întregul lucru legatarului, se va urmă conform vo- inţei testatorului. (Coin-Delisle, Commen- 

taire, Art. 1021, No. 14; Demolombe, XXI, No. 694; Anbry et Rau, cd. ta, VII, Ş 075, 676, p. 155, 156; Baudrv et Colin, Do- nations ct testaments, II, No. 2526; Josse- rand, III, No. 1505). 
26. Dacă indiviziunea lucrului legat a încetat înaintea decesului testatorului şi în urma partajului, numai o parte din lu- crul legat a căzut în lotul testatorului, care a continuat s'o posede, legatarul va 

dobândi această parte. (Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 1021, No. 14; Duranton, LX, No, 248; Demolombe, XXI, No. 094; Aubry 
et Rau, cd. 4-a, VII, $ 675, 676, p. 155; Dalloz, Râp., Dispositions entre ih, No. 5+55; Baudry ct Colin, Donations et testa- ments, Il, No. 2536; Josserand, III, No. 
1505). 

. 27, Dacă în urma partajului lucrul le- gat a căzut în lotul altui coproprietar sau a fost cumpărat la licitaţie de un terţ, le- gatul va fi considerat ca revocat. (Du- 
No. 245; Demolombe, XXI, No. 094; Troplons, Donations et testaments, IV, No. 1952; Aubry et Rau, cd. i-a, VII, 5 675, 676, p. 155; Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 3785; Baudry ct Colin, Do- nations et testaments, II, No. 2526; Jos- serand, III, No. 1503). : „28, După părerea dominantă, în cazul când lucrul legat face parte dintr'o' uni- versalitate ncimpărțită, principiul din art. 

ec civ. rom.), îşi gă- seşte aplicațiunea şi prin urmare, soarta legatului rămâne.-în suspensie cât timp du- rează indiviziunea şi trebueşte fixată prin rezultatul artajului. (Marcade, Art. 1021, N emante ct Colmet de Santerre, LV, No. 166 bis VIII; Dalloz, tâp., Suppl, Dispositions entre vis, No. 965; Laurent, AY, No. 138; Baudry ct Colin. Donations et testamenis, II, No. 2523; Comp.: Jos- serand, III, No..1503;. C. Hamangiu, L. Ro- setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1409, 1410; Contra: Demolombe, XXI, No. 695; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 675,.676, text şi nota' 16, p. 154), -. | 29, Lcgatul părții indivize într'o masă de bunuri este valabil. (Dalloz, Rep., Dis- positions entre vifs, No.. 5729; Suppl., Dis- positions entre vifs, No, 965; Huc, VI, No. 543; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 277). . „ 
: 30. Deasemenea este valabil legatul | părții indivize dintr'un lucru. (Alexan= 

» Partea II, p. 247, 276), 3, In dreptul român, testatorul care este proprietar în indiviziune cu alţii, asu- pra unui lucru mobil sau irhobil, poate, în virtutea dispozițiunilor art, 906 c. civ. rom. să lase prin testament, nu numai partea sa indiviză, ci chiar Întreg lucrul indiviz, deoarece el poate să dea cu ştiinţă în le- 
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gat, un lucru sirăin. (Alexandresco, ed. 
2-a, 1V, partea II, p, 275, 276; Matei Can- 
tacuzino, p. 484; C. Ilamangiu, 1. Rosetti- 
Bălănescu și Al. Băicoianu, II], No. 1409). 

930, Când există îndoială dacă testato- 
rul a înţeles să dispună de întreg lucrul 
indiviz sau numai de partea sa indiviză,» 

Li 
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această îndoială se va interpretă că el a 
voit să dispue numai de parica sa în lu- 
crul comun. (Alexandresco, cd. 2-a, Iv, 
partea Îl, p. 276). 
38, A se vedcă: art. 906 din cudul civil 

cu notele respective. 

„Art. 908, — Când legatul dat este un lucru nedeterminat, în- 
sărcinatul cu legatul nu este obligat a da un lucru de calitatea 
cea mai bună, nu poate oferi însă nici lucrul cel mai rău. (Civ. 
906, 907, 1027, 1103; Civ. Fr. 1022). 

Text. fr. Art, 1022. -— Lorsque le legs sera d'une chose indctermince, 
Phâritier ne sera pas oblig dela donner de la meilleure qualite, et il ne pourra 
Voffrir de la plus mauvaise, 

Bibliografie (continuare). 
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Alăsură 2, 

Alegere 1—3. 
Animal 3. _ 
Apreciere suverană 14,25. 

ou 4 
Caducitate 18. 
Cal 9, 10, 12. 
Calitate 7, 9, 10. 
Cantitate 4, 5. 
Câtime 2, 4. 
Cereale 3, 5. | 
Debitorii legatului 7—11, 

4 7 6, 17. 
Deces 2i, 23, 29. | 
Determinarea lucrului le- 

gat 2. 
Evicţiune 17, 30, 

en 2,4,6. 
Grâu 4,5. 
Incetare din viață 21, 23, 

29 
Indoială 26.. 
Interpretare 25, 
Jrevocabilitate 24. 
Legat î urm. 
Legat alternativ 25—30.   

Moarte 21, 23, 29. 
Moştenitori 6, 16, 17, 21, 
2 26, 29. 

Nulitate 3. 
Număr 2. 
Opţiune, a se vedeă cu- 

vântul: „Alegere“, 
Picirea lucrului legat 15, 

27. 
Refuz 21, 
Revenire 24. 
Rezoluţiune 16. 
Sarcină 6. 
Sorţi 22. 
Specie 6 î7. 
Termen 18, 19. 
“Terţe persoane 20, 21, 2, 
Tragere la sorţi 22. 
Vin 3,45 . 
Vindere-cumpărare 16. 

- Doctrină, 

(+ Legatul unui lucru nedeterminat este 
valabil, dacă acest lucru. poate fi deter- 
minat. (Josserand, III, No. 1505; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 282). 

2, Determinarea lucrului legat se poate 
face prin arătare genului, a câtimei, a nu- 
mărului, a mărimei, etc. (Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 292). 

3 Este nul legatul unui animal, lega: 
- tul de cereale, legatul de vin, ctc., fără nici 
"o altă determinare. (Duranton, IX, No. 240; 
Demolombe, XĂIV, No. 315; Josserand, III, 
No. 1503; Alexandresco, cd. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 282, 285). 

4, Este valabil legatul unui bou, a 1000 
kgr. grâu, a 100 litri vin, etc., deoarece 
acest legat este determinat în general, can- 
titatea: sau .câtimea lucrurilor legate, (Du- 
ranton, IX, No. 240; Demolombe, XXIV, 

N 

No, 313; Laurent, XIV, No. 145; Baudry ct 
Colin, Donations ct testaments, II, No. 
2563, 2846; Josserand, III, No. 1503; Ale- 
Xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 283).. 

5, Legatul prin care star lăsă cuivă can- 
titatea de grâu sau de vin necesară pentru 
consumaţia sa anuală şi a familiei sale, 
este' valabil, deoarece această cantitate 
poate fi determinată. (Duranton, LX, No. 
-240; Troplong, Donations ct testamenis, 

- IV, No. 1955; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 283). 

G. În cazul când nu se găsesc în suc- 
cesiunea - testatorului, lucruri .din specia 
celor legate, moștenitorul este obligat a le 
cumpără şi a le predă legatarului, de- 
oarece legatul în acest caz, constitue o sar- 
cină impusă moştenitorilor. (Duranton, LX, 
No. 241; Mourlon, II, No. 865; Josserand, 
III, No. 1503; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea ÎI, p. 283). . 

Za Când legatul dat este un lucru ne- 
determinat, alegerea aparţine, în principiu, 
însărcinatului cu plata acestui legat, care 
nu este obligat să dea lucrul de cea mai 
bună calitate, însă nu-l poate da, nici de 
cea mai rca calitate, (Merlin. Repertoire, 
“Chois, No. 2; Coin-Delisle, Commentaire, 
Art. 1022, No. 3; Toullier, V, No. 527; Du- ! 
ranton, IX, No. 259; Demolombe, XXI, No. : 
731; Troplong, Donations ct testaments, IV, 
No. 1957; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 
722, p. 492; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vis, No. 3926; Laurent, XIV, No. 149; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, II, 
No. 2565; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, Ş; 283, 284, 285; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1408, 1415). | 

8. Cu toate că potrivit dispoziţiunilor 
art.: 1022 c. civ. fr. (908 ce, civ. rom.), ale- 
gerea însărcinatului cu predarea legatului 

" este limitată, totuşi testatorul poate acordă 
aceastuia o alegere nelimitată. (Coin-De- 
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lisle, Commentaire. Art, 1022, No. 144; 
Toullier, V, No. 528; Demolombe, ANI, No. 
754; Marcad, Art. 1022; Daloz, Râp., Dis- 
positions entre vifs, No. 3927; Laurent, 
AV, No. 150; Baudry et Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 2367; Alexandresco, . ed. 2-a, IV, partea II, p. 285). 

9, Dacă testatopul prevede că moşteni- torul va predă legatarului, unul dintre caii săi, după o părere, moștenitorul va 
»uteă predă legatarului unul dintre caii 
ăsaţi de testator, chiar cel mai rău, (loul- 

lier, V, No. 528; Demolombe, XXI No. 
255: Troplont, Donations et testaments, IV 
No. 1963; Demante et Colmet de Santerre, 
IV, No, 167 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
$ 702, p. 492; Dalloz. Rep. Dispositions 
entre ik No. 3927; Laurent. XIY, No. 149; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2566; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 285, 286), 
"10, După altă părere, în acest caz, 
moștenitorul va trebui să se conformeze 
dispoziţiunilor art. 1022 e. civ. Îr. (909 c. 
civ. rom), nefiind obligat să predeă nici 
calul cel mai bun, însă neputând să olere 
nici calul cel mai rău. (Coin-Delisle;, Com- 
mentaire, Art. 1022, No. 4; Poujol, Dona- 
tions et testaments, Art. 1022, No. 1). 

(Î. Cu toate că potrivit “dispozițiu- 
nilor art. 1022 ce. civ. fr. (903 e. civ. 
rom.), când legatul dat este un lucru ne- 
determinat, alegerea aparține celui insăr- 
cinat cu predaera legatului, totuşi testa- 
torul poate atribui alegerea legatarului. 
(Dalloz, Rep. Dispositions entre vils, No. 
5926; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1|, 
p. 284). | 

12, Astfel dacă testatorul dispune de 
exemplu, că legatarul va luă unul dintre 
caii săi, rezultă că acesta va avcă alege- 
rea calului. (Delvincourt, II, p. 558; Coin- 
Delisle, Comentaire. Art. 1022, No. 5; 'Loul- 
lier, Y, No. 528; Duranton IX, No. 260; 
Demolombe, XXI, No, 733: Troplong, Do- 
nations et testaments, IV, No. 1963; Poujol, 
IDonations et testaments, Art. 1022, No. |; 
Aubry et Rau. cd 4-a, VII $ 722, p. 492; 
Dalloz, Rep... Dispositions entre ih No. 
3926; Baudry et Colin, Donations ct tes- 
tamcents, 11, No. 2567). 

13, In cazul când testatorul a atribuit 
lesatarului, alegereă lucrului legai, această 
alegere nu este limitată conform dispozi- 
țiunilor_art. 1022 c. civ. fr. (008 c. civ. 
rom.). (Delvincourt, II, p. 358; Coin-Delisle, 
ommentaire, Art. 1022, No. 5; 'Toullier, 

V, No. 528; Duranion, IX, No, 260; Demo- 
lombe, XXI, No. 733; Vazeille, Successions, 
Art. 1022, No. 5; Troplong, Donations et 
testaments, IV, No. 1963; Poujol, Donati- 
ons et testaments, Art. 1022, No, 1; Aubry 
ei Rau, ed. 4-a, VII, $ 722, p. 492; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vis, No. 3926; 
Huc, VI, No. 349; Baudry et Colin Dona. 
tions et testaments, II, No. 2567; Alexan- 
dresco, ed. 2-a IV, partea I], p. 284). 

14, Dacă testatorul n'a limitat numărul 
lucrurilor ce va trebui să le aleagă lega- 
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tarul, chestiunile sc vor rezolvă după îm- 
rejurări. (Vazeille, Successions Art. 1022, 
No. 6; Dalloz, Râp., Dispositions entre vils, 
No. 5928; Laurent; XIV, No. 150). 

15. În cazul când lucrurile, din care 
legatarul urmează să facă alegerea. au pie- 

Va face alegerea 
dintre lucrurile rămase. (Troplong, Dona- 
tions ct testaments, IV, No. 1964; Dalloz, 
Râp., Dispositions entre viis, No. 3930). 

16. În cazul când moștenitorul a vân- 
dut o parte dintre bunurile dintre care le- 
zatarul avcă dreptul să-şi aleagă, legata- 
rul va aveă dreptul să-și aleagă dintre lu- 
crurile rămase sau chiar dintre cele vân- 
dute, caz în care vânzarea se rezolvă. (Lro- 
plong,_Donations ct testaments, IV, No. 
1965; Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 
No, 3931). , . 

17. Dacă alegerea lucrului legat s'a 
[ăcut de către moștenitor şi legatarul a 
fost evins de lucrul ce i s'a dat în execu- 
tarea legatului, el are dreptul să ceară 
un alt lucru de aceeaş specie. (Merlin, Re- 
pertoire, Lâgataire, $ 6, No. 25; Duranton, 
IN, No. 234 Demolombe, XXI, No. 698,. 
009; Vazeille, Successions, Art. 1022. No. 
10: Mass€ et Verge sur Zachariac, III, $ 
49, p. 274; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
$ 722, text şi nota (1, p, 490; Baudry ct 
Colin, Donations et testaments, II, No. 
2569; Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea II, 
p. 280). 

18. Dacă testatorul a fixat un termen 
“în care legatarul trebueşte să-și facă ale- 
zerea sa şi dacă a trecut termenul fără ca 
legatarul să-și exercite dreptul de alegere, 
legatul devine caduc. (Troplong, Donati- 
ons, et testaments, IV, No. 1906; Dalloz; 
Rep., Dispositions entre vifs, No, 3932). 

19. In cazul când iestatorul nu a fixat 
“un termen în care legatarul trebuește să-şi 
exercite dreptul de alegere, moștenitorul 
va aveă' dreptul să se adreseze tribuna- 
lului care urmează să fixeze acest termen. 
(Troplong, Donations ct testaments, IV, No. 
1966: Dalloz, Râp., Dispositions entre -vifs, 
No. 3932), . 
20, Lestatorul poate să desemneze pe 

o terță persoană care să facă alegerea lu- 
crului legat. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 284). 

„ In cazul când terţa persoană nu poute să facă alegerea sau a încetat din. viaţă, alegerea se va face de moştenitor. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
254, nota 5). , 
22, In cazul când iestatorul a desemnat 

mai multe persoane care urmează să facă 
alegerea lucrului legat şi dacă aceste per- 
soane nu se înțeleg între ele, se va trage 
la sorți persoana ce trebucşte să facă ale- 
gerea. (lroplong, Donations et testaments, : 
IV, No. 1966; Dalloz, REp.; Dispositions 
entre viis, No. 3933). -. ” 
' 23, In cazul când legatarul care aveă 
dreptul să facă alegerea, încetează din 

înainte de a-şi fi exercitat dreptul 
său, dreptul său de alegere trece -la mo- 
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ştenitorul său.  (Troplong, - Donations, et 
testaments, IV, No. 1961; Dalloz, Râp,, 
Dispositions entre .vifs, No. 3935). . 
24, Alegerea lucrului. legat odută -elee- 

tuată, nici cel însărcinat cu predarea lega- 
tului, nici legatarul nu mai pot reveui 
asupra cei. (Delvincourt, II, p. 358; Duran- 
ton, LX, No. 265; Vazeille, Successious, Art. 
1022, No. 7; Dalloz, Rcp., Dispositions 
entre vifs, No. 3934). , 
25, In cazul când testatorul a făcut 

un legat alternativ, chestiunea cui apar- 
ține dreptul de alegere a. lucrului legat, se 
va rezolvă interpretându-se clauzele testa- 
mentului. (Dalloz, l€p., Suppl., Disposi- 
tions enire vils, No. 991; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 2568). 
26, In acest caz, dacă există îndoială 

“în privinţa persoanei care are dreptul de 
alegere, acest drept aparține moştenitoru- 
lui. (Aubry et Rau, cd: d-a, VII, $ 722, p. 
p. 492; Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 3926; Suppl., Dispositions entre 
vils, No. 991). - . | 
92, In cazul de legat alternativ, dacă 
unul dintre lucruri piere înainte de ale- 
ere, legatul se va menţine asupra lucrului: 
rămas. (Dalloz, Rep, Suppl., ispositioris 
entre „vils, No. 991), 
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- 28, In cazul unui legat alternativ, dis- 

poziţiunile art. 1022 c. civ. îr. (908 c. cir. 
rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea. (Merlin, 
Repertoire, Option en maiitre de legs, No. 
2; 'Toullier, V, No. 528; Demolombe, XXI, 
No. 1733: 'Troplong, Donations et testa- 
ments, IV, No. 19603; Aubry et Rau, ed. 
4-a; VII, $ 722, text şi nota 12, p. 492; Ale- 
xuandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 256). 
29, In cazul unui legat alternativ, dacă 

legatarul care avcă opțiunea încetează din 
viață, înainte de a-şi fi exercitat dreptul 
său, acest drept trece la moștenitorul său, 
afară de cazul când testatorul a dispus 
altfel. (Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions 
entre vils, No. 992). 
30. Dacă după predarea legatului al- 

ternativ, legatarul este evins de lucrul 
predat, acesta are dreptul să ceară preda- 
rea celuilalt lucru care formă legatul al- 
ternativ. (Merlin, Repertoire, Legataire,. $ 
6,:No. 25; Duranton, IX, No. 254; Demo- 
lombe, XXI, No. 698, 699; Aubry et Rau, 
cd. 4-a, VII, $ 722, text şi nota 11, p. 490; 
Laurent, XIV, No. 172; Alexandreseo, el. 
2-a, LV, partea II, p. 230, 286). 
“8[u A se vedcă: art. S99 din codul civil 
cu notele respective. 

ă "e 

Art. 909. — Legatarul singular nu este obligat a plăti 'datoriile 
succesiunei !). (Civ. 316, 551, 775, 853, 1108 Ş 3; Civ. Fr. 1024). 

Tezt. fn. Art: 1024. — Le lgataire î titre particulier ne sera point tenu' 
des dettes de la suceession, sauf la reduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, 

et sauf Vaction hypothteaire des ercanciers. 

Bibliografie (continuare). - 
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25, A 
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Reducerea legatelor 16, 19, 
Restituire 23, 24, 25, 
Rezervă legală 19. 
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Separaţie de patrimonii 14, 
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„Subrogaţie 2 
Succesiune 11... - 
Suprimarea legatelor 13 

"Terţe persoâne 24, 
Urmărire silită 23, 24. 
Uzufruct 12,:   

| Doctrină. | 

1, Cuviniele: „contribuirea la datorii“ și 
„plata datoriilor“ prevăzute în textele din 
codul civil, trebuesc înterpretate -în felul 

  

“a 

et săâuf V'action hypothecaire des creanciers*. 

1 

următor: Coniribuirea la: datorii este pri- 
vitoare la raporturile dintre moştenitori 
între ci, pe când plata datoriilor este pri- 
vitoare la raporturile dintre moştenitori cu 
creditorii succesiunci. (Alexandresco, ed. 
2-a, II, pariea II, p. 690; IV, partea 
LE, p. 231, 295, nota 3). | a 

2, Potrivit dispoziţiunilor art. 1024 c. 
civ. Îr. (909 c.:civ. rom.), legatarul par- 
ticular: in principiu, .nu este obligat ia 
lata datoriilor succesiunei. (Demolombe, 

XXI, No. 655; Troplong, Donations et testa- 
ments, IV, No. 1952; Marcad€, Art. :1024; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 725, p. 504; 
Dalloz, Râp.,:Dispositions entre .viis,. No. 
4003; Suppl., Dispositions entre vifs, :No. 
996; Laurent, XIV. No. 95; 'Tluc, VI, :No. 
356; Baudry et Colin, Donations et _testa- 
ments, II, “No. 2572;:.Josserand, III," No: 
1524; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Ii, 
p. 293; C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu 
şi AL Băicoiaun, ÎI, No:- 1454). .- -: 
"8, Deoarece  legatarii - particulari nu 

- a. . 

i) Ar, francez corespunzător 1024, continui: „sauf la reduction du legs ainsi wi est dit ci-dessus 
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sunt obligaţi să plătească datoriile suece- 
siunei, ci nu pot îi acţionaţi personal, prin 
acțiune directă de către creditorii succesi- 
uni. (Dalloz, R&p., Dispositions entre viis, 
Ao. 4005). : , 

4, Legatarii particulari nu pot fi acţi- 
onaţi personuk prin acţiune directă, de 
către creditorii suceesiunei, chiar pentru 
datoriile contraciate în vederea dobân- 
direi sau facerea îmbunătăţirilor la lucrul 
legat. (Demolombe, XXI, No. 655; Aubry 
et Rau, cd. 4-a, VII, $ 725, p. 504: Laurent, 
XIV, No. 93). - 

5, Cu toate că potrivit dispoziţiunilor 
art. 1024 c. civ. Îr. (909 ce. civ. rom.), lega- 
tarul particular nu contribue la plata da- 
ioriilor  sucesiunti, totuşi testatorul îi 
poate impune această obligaţie, până la 
concurența legatului său. (Merlin, Reper- 
toire, Lâsataire, $ 6, No. 5 bis; Demo- 
lombe, XAL, No. 656; Troplong, Donatiuns 
et testaments, IV, No. 1954; Mourlon, II, 
No. 855; Marcade, Art. 1024: Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 725, p. 504%; Dalloz, lep. 
Dispositions entre vils, No. 4017; Suppl 
Dispositions entre _vifs,' No. 997; Laurent, 
IX, No. 96; luc, VI, No. 356; Baudry ct 
Colin, Donatious cet testaments, II, No. 
2573; Josserand, III, No. 1524; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea IL, p. 294; C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1435). 

6, In acest caz dacă legatarul particular 
acceptă legatul, el este obligat personal la 
achitarea datoriilor, chiar dacă lucrul 16- 
gat ar pieri în mâinile sale. (Merlin, Heper- 
toire, L.egataire, $ 6, No. 5 bis; Demolombe, 
AMI, No. 656; Aubry et Rau, ed. s-a, VII, 
$ 25, p. 504: Laurent, XIX, No. 96). 
- Za Testatorul poate impune legatarului 
particular plata unci datorii, fie în mod 
expres, fie în mod tacit. (Planiol, III, No. 
2798: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 294). | 

8. Obligaţia legatarului particular la 
plata datoriilor, trebueşte să-i fie impusă 
în termeni imperativi, căci o simplă în- 
vitare din partea testatorului nu e sufi- 
cientă. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, parica 
Îl. vp. 294). 
- 9, Deşi legatarul pariicular nu este o- 
blizat, în principiu la plata datoriilor suc- 
cesiunei, totuşi el plăteşte datoriile când - 
în succesiune nu se găseşte altă avere 
decât cea legată. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, pariea II, p. 294, 295), | | 

10. Cu toate că potrivit dispozițiunilor 
art. 1024 c, civ. fr. (909 e. civ. rom.) lega- 
tarul particular nu este ţinut la plata da- 
toriilor succesiunei, totuşi, el poate fi obli- - 
Fat să plătească anumite datorii inerente 
ucrului legat. (Duranton, IX, No. 230; De- 
molombe, XXI, No. 657; Troplong, Donati- 
ons et testaments, IV, No. 1984; MarcadE, 

i Art, 1024 Aubry et Rau, ed. 4-a, VII. $ 
„25, p. 504; Laurent, ALV, No. 97; Huc, VI, 
No, 356; Baudry et Colin, Donations ct tes- 
tamenis, .Il, No. 2574; Josserand, III, No. 
1524; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

.. Delvincourt, UR 

Art. 909. 

p. 295: C. Ilumaneiu, [. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, ILI, No. 1435), | 

(1. Astfel legatarul unci succesiuni că- 
„Zută testatorului, este obligat să plătească 

datoriile acestei succesiuni. (Duranton, H, 
No, 250; Demolombe, XXI, No. 657; Aubry 
ct Rau, cd. d-na, VII, $ 725, text şi nota 19, 

«p. 504; Laurent, ALV, No. 97; Huc, VI, No. 
350; Baudry et Colin, Donations et testa- 
ments, II, No. 2574; Josserand, III, No. 
1524; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 295, 296; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi AL. Băicoianu, III, No. 1455). 

12, Deasemenea legatarul uzufructu- 
lui totalităţii sau unci cote părţi a bunu- 
rilor, trebueşte să contribue la plata dato- 
riilor și sarcinelor succesiunei. (Demo- 
lombe, XNI, No. 658: Aubry et Rau, cd, 
4-a, VII, $ 725, p. 505). 

13. In cazul când bunurile lăsate de 
testator nu ajung la plata datoriilor şi le- 
gatelor, legatarul particular suleră indi- 
rect, prin“ suprimarea legatelor. (Merlin, 
Repertoire, Legataire, $ 7, Art. 2, No, 4; 
Demolombe, XXI, No. 660; 'Lroplong, Do- 
nations et iestaments, IV, No. 1985; Mar- 
cad€, Art. 1024; Aubry et Rau, ed. s-a, VII, 
Ş 725, p. 506; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vis, No. 4005; Iluc, VI, No. 556; Jos- 
scrand, III, No. 1524: C. Hamangiu, Î. Ro- 
setti-Bălănoscu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1455)... . 

14, In acest caz însă, creditorii suece- 
siunii vor trebui să ccară separaţia de pa- 
trimonii. (Demolombe, XXI, No. 660; Tro- 
plong, Donations ct testaments, IV, No. 
1955; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 733, 
n. 506: Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 
No. 4004; Huc., VI, No. 356). : 
„15, Dacă însă moştenitorul a acceptat 
succesiunea sub beneficiu de inventar, ere- 
ditorii succesiunci nu mai au nevoie să 
ceară separaţia de patrimonii.: (Troplong, 
lDonations et testamenis, LV, No. 1987; 
Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 723, p. 506: 
Dalloz, Rep., Dispositions entre viis, No. 
4005; Ilue, VI, No. 356; Comp.: Demo- 
lombe, XXI, No. 660). - - 

16. In cazul când actul succesoral nu 
este suficient pentru plata iuturor legate- 
lor, ele vor fi reduse potrivit dispozițiuni- 
lor art. 926 c, civ. fr. (832 c. civ, rom) a- 
fară de cazul când testatorul a prevăzut 
că un legat să fie achitat cu preferinţă. 
(Merlin, Repertoire, Legataire, $ 6, No. 24; 

. 350; 'Toullier, V, No. 538; 
Demolombe, XXI, No. 661; Aubry et Rau, 
cd. 4-a, VII, $ 725, p. 506; Dal oz, Rp. 
Dispositions entre id No. 3904). : 

17. In principiu, legatarul particular 
nu .cste obligat să plătească alte legate. 
(Demolombe,. XXI, No: 662; Alexandresco, 
ed. 2-a; IV, partea II,'p. 294; C. Hamangiu; 
I. Rosctti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, No. 14549)... a: a 
“18, Testatorul poate impune! în:mod 
expres legatarului "particular .plata unui 
legat sau a unei părţi din legat. (C.'Ha- 
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mangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu. Îl|, No. 1455). 

19. Cu toate că, în principiu, legatarul 
articular nu este obligat să plătească alte 
egate, totuşi el le suportă în mod indirect, 
când reducerea legatelor este necesară pen- 
tru a se complecta rezerva legală a moște- 
nitorilor. (Demolombe, XVII, No. 23; De- 
mante et Colmet de Santerre, III, No: 206; 
Dalloz, Rcp., Dispositions entre vifs, No. 
4003; Suppl., Dispositions entre vils, No. 
990; Laurent, XIV, No. 95; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 296). 
20, Testatorul are dreptul să supue pe 
legatarul particular la orice sarcine şi cun- 
dițiuni care însă nu sunt contrare ordinei 
publice, bunelor moravuri sau legilor. 
(Dalloz, Rcp., Dispositions entre vifs, No. 
017 Suppl., Dispositions entre viis, No. 

24. Cu toate că în principiu legatarii 
particulari nu contribuesc la plata dato- 
riilor, totuşi există excepţie în cazul pre- 
văzut de art. 351 c. civ. îr. (G16 c. cir. 
rom.), potrivit căruia, murind adoptatorul 
fără descendenţi legitimi, lucrurile date 
lui prin moştenire se vor întoarce la des- 
cendenţii adoptatorului, cu îndatorirea de 
a contribui la datorii. (Mourlon, II, No. 
436; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, 
p. 296), 

29, Când sa legat cu titlu particular 
un imobil ipotecat, ipoteca subsistă în 
mâinile legatarului particular.  (Demo- 
lombe, XXI, No. 659; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
VII, $ 723, p. 505; Dalloz, Rep., Dispos- 
tions entre vifs, No. 4010; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 9576; Jos-. 
serand, III, No. 1524; Alexandresco, cd. 2-a, 
IV, partea II, p. 29%; C. Ilamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, TĂI, No. 
1455). 
23, În cazul când s'a legat cu titlu par- 

ticular un imobil ipotecat şi dacă legatarul 
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particular plăteşte creanța ipotecară, fie 
de bună voie, fie după ce s'a făcut o urmă- 
rire silită, el este subrogat în drepturile 
creditorului ipotecar şi va aveă dreptul să 

" ceară restituirea sumei plătite dela moşte- 
nitori sau dela succesorii cu titlu univer= 
sal, (Merlin, Repertoire, L.âgataire, $ 7, Art. 
2, No. 4; Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
1020, No. 1; Toullier, V, No. 53$; Duran- 
ton, IX, No. 257; Demolombe, XVII, No. 
29, 70 urm.; XXI, No. 659; Grenier, Dona- 
tions et testaments, I, No. 318; Troplong, 
Donations et testaments, 1Y, No. 1945, 198; 
Poujol, Donations et testaments, Art. S7a, 
No. 2, Art. 1020, No. 1; Mourlon, Il. No. 
454, 853; Aubry et Rau. ed. d-a, VII, $ 
723, p. 505; Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 4011; Laurent, XIV. No. 95: Bau- 
dry et Colin, Donations ct testaments, 11, 
No. 2576; Planiol, Iil, No. 2798; Josserand, 
IL, No. 15235; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 293, 295; C. Ilamangiu. |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1455). | 
24, În cazul când s'a legat cu titlu par- 

ticular un imobil ipotecat pentru datoria 
unui terj şi dacă legatarul particular plă- 
teşte creanţă ipotecară, fie de bună voie 
fie după ce s'a făcut o urmărire silită. cl 
nu are recurs decât contra terţului debitor 
personal al obligaţiei iar nu şi contra No0ş- 
tenitorilor. (Duranton. IX, No. 275; Demo- 
lombe. XXI. No. 659; Aubry et Rau, cd. 
4-a, VII, $ 723, p. 505; Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre i No. 4014; Baudry ct Co- 
lin, Donations et testaments, II, No. 2576). 
25, Legatarul particular nu are recurs 

contra moștenitorilor când a plătit datoria 
ipotecară care grevă imobilul legat, daca 
aşă a dispus testatorul. (Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vils, No. 4017). 
DG. A se vedeă: art. 775 din codul civil 

cu notele respective. 

Secţiunea VH. — Despre executorii testamentari. 

-- Art, 910.— Testatorele poate numi unul sau mai mulți exe- 
cutori testamentari. (Civ.:911 urm., 913, 916, 918; Civ. Fr. 1025). 

Tezt, fr, Art. 1025. — Le testateur 
cuteurs testamentaires. 

INDEX ALFABETIC 
(la”doctrină). 

pourra nommer un ou plusicurs ex€- 

Procurator, a se vedeă 
cuvântul: „Afandat”, 

„Străini 30, 
Substituire 4, 5, : 
Termeni sacramentali 13 

Acceptare 18—3%3, 
Act autentic 7 bis, 28, 
Act sub semnătură pri- 

vată 8, 27.: - 
Anulare 29, 
Aprecicre suverană 14,20, 
Caducitate 29, - 
Codicil 12. 
Dată 8, 27. 
Executor 

urm. 
Faliment 21. 
Funcţiune publică 2, . 
Incapacitate 21. , 
Inlocuire 24. 

testamentar 1 

| Insolvabilitata 21, 
Intenţie 13, 14. 
Legat 11, 19, 20. 
Legatari 3, 22, 
Legatari universali 15, 24, 
Mandat 2, 3, 4, 6, 16, 16 

bis, 17, : 
Mandat general 16, 17, 
Moştenitori 3, 21, : 
Motive 18, 
Nulitate 29, 
Obiect particular 16 bis, 
„Pluralitate de executori 

testamentari î, 
Prejudiciu 23, 

Restrângerea puterilor 16 
is, 

Refuz 18—24, 
Revocare 25—28, 
Semnătură 8, 27. 
Statut personal 30, 

Testament 7-41, 26, 27. 
“Testament autentic 9. 
Testament mustic 9. 
Testament olograf 9. 
Testator 3, 16. 

Doctrină. 

"1. Testatorul poate institui unul sau 
mai mulți executori testamentari. (Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vils, No. 4035; 
Suppl., Dispositions entre viis, No. 1002; 

— 204 —



Codul civil 

„Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 
555; C. IMamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, III, No. 1442). 

2, Sarcina de executor testamentar con- 
stitue un mandat de natură specială, iar 
nu 0 funcţiune publică. (Merlin, Repertoire 
Ex6cuteur testamentaire, No. 3; Toullier, 
V, No. 577: Duranton. IX, No. 590; De- 
molombe, XXII, No. 5; Vazeille, Suceessi- 
ons, Art. 1025, No. 1; Troplong, Donati- 
ons cet testaments, IV, No. 1991, 1992; Mar- 
cad6, Art. 1025; Anbry ct Rau, cd. da, 
VII, $ 711, p. 417; Dalloz, Rep... Disposi- 
tions entre vifs. No, 4023; Suppl., Dispo- 
sittons entre vis, No. 1007; Ilue, VI, No. 
357; Baudry ct Colin, Donations et testa- 
ments, II, No. 2553; Josserand. III, No. 1365, 1567; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 549, 550, 555: C. Haman- 
giu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1444). 

3, Exccutorul testamentar este numai 
mandatarul testatorului iar nu şi al moşte- 
nitorilor şi legatarilor. (Coin-Delisle, Com.- 
inentaire, Art. 1025, No. 4: Toullier, V. No. 
577: Duranton, IX, No, 390; Demolombe, . 
XXII, No. 5: Dalloz, Rep. Dispositions 
entre vifs, No. 4024: Suppl.. Dispositions 
entre vifs, No. 993, 1007; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 2584, 2583: 
Planiol, III, No. 2814; Alexandresco, ca. 
2-a, IV, partea II, p. 349: C. Ilamanaiu, |. 
Rosetti-Bălănescu. şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1444; Contra:Vazeille, Successions, Art. 
1025, No. 1; Massc et Verge sur Zachariac, 
III. $ 491, p. 259: Aubry ct Rau, ed. 4-a, 
VII, $ ZI, p. 449). 

A, Executorul testamentar nu are drep- 
tul să-și substitue o altă persoană. de- 
oarece însărcinarea sa este personală şi de 
încredere. _ (Demolombe, XXII, No. 41; 
Aubry ct Rau. ed. 4-a, VII, $ 711, p. 449). 

5, Testatorul poate dispune ca execu- 
torul testamentar să-şi poată substitul o 
altă persoană. (Toullier, V, No. 596; Dal- 
loz. Rep., Dispositions entre vifs. No. 4026; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
355). 

6. Exccutorul testamentar nu este obli- 
gat să lucreze în persoană ci poate lucră 
rinirun mandatar. (Demolombe, NNII, 

No. 41; Mass€ et Verg€ sur Zachariac, III. 
S 491, p. 265; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
$ Zi, p. 449; Laurent, XIV, No. 354; 
“Comp.: Troplons. Donations et testaments, 
IV, No. 2058; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 332, 333). 

7, Nu se poate institui un executor tes- 
tamentar decât prin testament. (Coin-De- 
lisle, Commentaire, Art. 1025, No. 6; De- 
molombe, XXII, No. 21; Aubry et Rau, cd. 
+a, VII, S ZI1, p. 447; Dalloz, Râp.. Dis- 
positions entre vils, No, 4027; Suppl., Dis- 
positions_entre vifs, No. 995; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, II, No. 
3593; Josserand, III, No. 1563; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 354: C. 

e. 
DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 910 

Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu.și Al. Băi- 
coiunu, Il], No. 1448). DR 

7 bis, Astlel nu se poate institui un 
executor testamentar printr'un act auten- 
tie ordinar. (Demolombe, XXII, No. 21; 
Deo Rep., Dispositions entre vils, No. 
4027), 

8. Deasemenea, nu se poate institui un 
executor testamentar, printr'un act sub 
semnătură privată care deşi semnat şi da- 
tat de testator, însă este scris de altă per=- 
saună. (Demolombe, XXII, No. 21; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vils, No. 4027). 

9, Exccutorul testamentar poate fi in- 
stituit prin orice fel de testament: autentic, 
mistic sau olograf. (Demolombe, XXII, No. 
00 

10. I.xccutorul : testamentar poate fi 
numit şi prin alt testament iar nu numai 
prin acel prin care 'testatorul dispune de- 
averea sa şi care disoziţiuni urmează a [i 
executate de exceutorul testamentar, (De- 
imolombe, XXII, No. 22; Aubry et Rau, ed. 
+a, VII, ZI1, p. 447: Dalloz. Rep. Suppl., 
Dispositions entre vils, No: 993; Josserand, 
III, No. 1563; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea IL, p. 334; C. Hamangiu, 1. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎI, No. 1445; 
Contra: Laurent, XIV, No. 324). | 

[Î. Prin testamentul prin care se in- 
stitue un executor testamentar, nu este 
nevoie ca să se prevadă şi legate. (Demo- 
lombe, XXII, No. 22; Aubry ei Rau, cd. 4-a, 
VII, $ 647, p. 9, 12; Dalloz, Rep., Disposi- 
tions entre vils. No. 1007; Josserand, III, 

"No. 1563: C. Hamangiu. I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al, Băicoianu, III, No, 1448), 

12, Un codicil poate conţine numai in- 
stituirea unui executor testamentar, fără 
altă dispozițiune, (Coin-Delisle, Commen- 
taire, Art, 1025, No. 6: Demolombe, XXII, 
No. 22; Michaux, Tesiaments, No. 159; 
Aubry ct Rau, ed. s-a, VII, $ ZI1, p. 447: 
Dalloz. Rep... Dispositions entre vifs, No. 
4028; Suppt., Dispositions entre vis, No. 
1007: C. llamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, III, No. 1443; Contra: Lau- 
rent, XIV, No. 524). 

13. Pentru instituirea unui executor 
testamentar” nu trebueşte să se întrebuin- 
jeze termeni sacrameniali, ci se va cercetă 
totdeauna care a fost intențiunea testato- 
rului. (Dalloz, Rep. Suppl., Dispositions 
entre viis, No. 995; Comp.: C. Hamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, XII, 
No. 950, nota 1). 

14. Tribunalele vor apeeciă în mod su- 
veran dacă intenţiunea testatorului a fost 
să institue un executor testamentar sau un 
legatar universal. .(Dalloz, R€p., Supplu 
Dispositions entre vifs, No. 99; C. Ha- 
mangiu, ], Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 9S0, nota 1). 

15, Dacă instituirea unui legatar uni- 
versal este simulătă, în scopul de a as- 
cunde un fidei comis, această dispoziţiune . 
va fi interpretată ca o instituire de execu- 
ior testamentar, (Demolombe, XVIII, No. 
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644; Aubry et Rau, cd,.4-a, VII, $ 650 bis, 
text și nota Z, p. 50; Dalloz, Rep. Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 999). 

16. Excecutorul testamentar este, în 
prinei piu, mandatarul general al testatoru- 
ui. (Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions en- 

tre vifs, No. 1007; Comp: C. Ilamangiu, |. 
Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, IL, No. 
1444). 
„16 bis, estatorul poate restrânge 
puterile. executorului testamentar la un 
singur  obicet particular. (Demolombe, 
XXII, No. 84; Dalloz, Râp., -Dispositions 
entre vifs, No. 4025; Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 1007). " 
17, Testatorul poate să dea executoru- 

lui testamentar puteri cât de întinse. (De- 
molombe, XXII, No. 84; Comp. contra: C. 
Hamangiu, I.-Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1447).. . 

18. Executorul “testamentar poate :c- 
fuză însărcinarea ce i Sa dat, fără să fie 
nevoit a arătă motivul refuzului (Merlin, 
Râpertoire, .Exccuteur testamentaire, $ 2; 
Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1025, No. 
11; Youllier, V, No. 567: Duranton, IX, No. 
391; Demolombe, XXII, No. 7; Mass et 
Verg sur Zachariat, III, .$ 941, nota 4, 
p. 257; Mourlon, II, No. 865; Demanie ct 
Colmet de Santerre, IV, No. 170 bis, II; 
Aubry et Rau, VII, $ Zi1, p. 448: Dalloz, 
Rep... Dispositions entre vifs, No. 4030; 
Laurent, ALV, No. 530; Baudry ci Colin, 
Donations et testaments, Il, No. 2586; Pla- 
niol III, No. 2834: Josserand, III, No. 1567; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
350; C. Ilamaungiu, I. Rosetti-Bălănescu și 
Al. Băicoianu, TĂI, No. 1445, 1452). 

19, Dacă testatorul a făcut executoru- 
lui testamentar un legat cu condiţiunea că 
va. primi acest legat numai dacă va primi 
sarcina 'de executor testamentar. el nu mai 
poate refuză această sarcină dacă a ac- 
ceptat legatul. (Merlin, Repertoire, Ex&cu- 
teur testamentaire, $ 2; Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 1025, No. 12: Duranton, LX, 
No. 391; Demolombe, XXII. No. 12 urm.; 
Mass6 et Verge sur Zachariae, III, $ 491, 
nota 6, p. 257; Aubry ct Rau, ed. t-a, VII, 
$ 714, p. 44S: Dalloz, hâp., Disnositions 
entre vifs. No. 4051; Laurent, XIV, No. 
330; Baudrv ct Colin. Donations ct testa- 
menis, II, No. 2594 urm.; Planiol, III, No. 

„2854: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 352; Comp.: Josserand, III, No. 1567; C. 
Ilamanbiu, I. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băn- 
coianu, IL, No. 1445, 1452). 

20, Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă refuzul sarcinei de executor 
testamentar, aduce şi pierderea legatului 
făcut sau legatul este independent de ac- 
ceptarea sarcinei de executor testamentar. 
(Coin-Deliste, Commentaire, Art. 1025, No. 
12: Dutranton, IX, No. 391; Demolombe, 
XXII, No. 5 urm.; Massc ct Verg6 sur Za- 
chariae, III, $ 491, p. 257; Aubry ct Rau, 
VII, $ 711, text şi nota 9, p. 449; Dalloz, 
Râp., Dispositions entre vils, No. 4051; 
Laurent, XIV, No. 350; Alexandresco, ed. 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil: 

2-a, IV, partea II, p. 352; C. Ilamangiu, 1. 
Nosoiti-Bălănoscu şi Al. Băicoianu, IlI, No. 
1445). : 
24. Moștenitorii sau legatarii universali 

sunt obligaţi să primească sarcina de exe- 
tor testamentar şi nu pot refuză acest 
mandat decât dacă ar face dovadă de inca- 
pacitaie sau dacă ar cădcă în faliment sau 
în stare de insolvabilitate. (Josserand, Il, 
No. 1567). : ' 
"20, Când executorul testamentar este 
în acelaş timp şi legatar, cl poate refuză 
calitatea de legatar şi să primească calita- 
tea de executor testamentar. (C. Ilaman- 
giu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
IL, No. 1445). | i 
25, Executorul testamentar care a pri- 

mit sarcina, nu o mai poate refuză decât 
dacă face dovadă că prin continuureu ges= 
tiunci i se aduc prejudicii. (Delvincourt, 
II, p. 371. 572; Toullier, V, No. 577: Duran- 
ton, IX, No. 392; Demolombe, XXII, No. 8: 
Troplong, Donations ct testaments, LV, No. 
1995; Masse et Vergt sur Zachariac, iII, $ 
391, p. 257; Alourlon, II, No. 865; Demante 
ct Colmet 'de Santerre, IV. No. 170 bis, II; 
Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ ZI1, p. 44; 
Dalloz: Rep., Dispositions entre vils, No. 
4052; Baudry et Colin, Donations et tesia- 
ments, II, No. 2649; Colin et Capitant, III, 
p. 904;- Josserand, III, No. 1567; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 31: C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1452; Contra: Laurent, 
XIV, No. 330). - . 
24, Dacă executorul testamentar a ze- 

fuzat sarcina încredințată, tribunalcle nu 
au dreptul a numi un alt executor testa- 
mentar, deoarece în dreptul actual, execu- 
torul testameniar 'nu poate fi. dativ. (De- 
molombe, XXII, No. 108; Mass et Verge 
sur Zachariae, III, $ 491, p. 257; Laurent, 
XIV, No. 382; Alexandresco, cd. 2-a, IV, 
partea II, p. 350, nota 5). - 
25, Testatorul poaie să revoace înainte 

de decesul său, funcțiunea executorului 
testamentar. (Dalloz, Râp., Suppl., Disno- 
sitions entre vis, No. 1010; Comp.: C. IHa- 
mangiu._ ], Rosetii-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 1448). 
26, Hevocarea numirei executorului 

testamentar nu se poate face decât în for- 
mele prevăzute de lege pentru revocarea 
testamentului. (Demolombe, XXII, No. 21; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
IT. No. 359: C. Hamangiu. |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1448). 
27, Astiel nu se poate revocă un exe- . 

cutor testamentar printr'un act sub semnă- 
tura privată care deși este semnat şi datat 
de testator, însă este scris de altă persoană. 
(Demolombe, XXII, No. 21; Dalloz, Râp. 
Dispositions entre vifs, No. 4027). : 
28, Revocarea unui executor testamen- 

tar poate fi făcută printr'un act autentice 
ordinar. (Demolombe, XXII, No. 21; Dal- 
loz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 4027; 
Baudry et Colin, Donations et testamenis, 
II, No. 2598). 
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29, Numirea executorului testamentar 
cade, dacă testamentul prin care s'a insti- 
iuit, este anulat. (Dalloz, Râp., Dispositi- 
ons entre vils, No. 4054: Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 2698). 

Art. 911. — E] 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMEN TARE Art. 911 

30, Validitatea  numirei executorului 
testamentar şi puterile conferite lui, atârnă de legea personală a testatorului. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 354). 

poate să le dea de drept în posesiune, toată sau parte numai din averea sa mobilă, pentru un timp care nu va trece peste un an dela moartea sa. (Civ. 472 urm., 653, 891, 910, 912, 916;Civ. Fr. 1026). . 

Text. fr. Art. 1026. — 11 pourra, leur donner la saisine du tout, ou seu- lement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delă de Lan et jour ă compter de son dtcss. 
“Sil ne leur a pas donnte, ils ne pourront Vexiwer. ) 

d 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Mobile, a se vedeă cuţia- 
tele: „Sczina mobilelor“. 

Mobile corpurale 3, 

Acordarea sezinci î, 
Acţiune 23, , 
Administraţie 23, 
Administrator provizor 8. 
Apreciere suverană 5. 
Avere mobilă 3. 
Cesiune 6. 
Consimţământ 16. 
Contestaţie 16, 18. 
Cotitate disponibilă 9, 
Cunoştinţă 17. 
Deschiderea succesiunei 

11—17, 19 | 
Drepturi necesionabile 6, 
Executare 18, 20, 21, 
Expirazea termenului 15, 

-AMobile sncorporale 3. - 
Moştenitori 16, 22—26, 
Moştenitori rezervatari 87, 
Ordine publică 16, - 
Prelungirea termenului, 

12,14, 16, 19. 
Prescripţie 25, 
Sezina imobilelor 10, 14. 
Sezina legală 22, 23, 
Sezina mobilelor 1=—9, 12— 

25, 
Şezina parţială 3, 5, 9 
Sezina totală 5, 8, 9. 

„cât și mobilele incorporale. 

Termen 12—21, 
Termeni expreşi 2. 
Termeni sacramentali 2. 
Terţe persoane 16. 
Testament 8. 
Venituri 11, 

20, 21, 
Fructe 25. 
Imobile 10, 11. 
jptentie 5. 
nterpretare 5. 

Interzicere 7, 10, 12, 13, 
Legate 23, 26.   

Doctrină, , 

1„ Sezina (posesiunea) imobilelor succe- 
sorale nu aparţine de drept executorului 
testamentar, ci trebueşte ca să-i fie acor- 
dată de însuși iestatorul. (Duranton, IX, 
No. 396; Demolombe, XXII, No. 44, 54 bis; 
Dalloz. Râp., Dispositions entre vifs, No. 
4057; Laurent, XIV, No. 355; Baudry cet 
Colin, Donations cet testamenis, II, No. 
2614, 2615; Josserand, III,. No. 1568; Ale- 
xandresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 360; 
C. Hamangiu. I. Rosetii-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1454, 1462). 

2. Pentru ca executorul testamentar să 
aibă sezina mobilelor succesiunei, nu este 
nevoie ca testatorul să-și fi exprimat in- 
tenţiunea sa în termeni sacramentali, nici 
în termeni expreşi. (Demolombe, XXII, No. 
54 bis; Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vifs, No, 4057; Laurent, XIV, No. 336; Huc, 
VI, No. 558; Baudry et Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 2615: Planiol, III, No. 
2S18; Josserand, III, No. 1568; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 565: C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, Îl, No. 1454, 1462). : 

3, Prin expresiunea: „avere mobilă“ în- 

, 

, 

trebuințată în art. 1026 c. civ, fr. (911 c. 
civ, rom.), trebueşte să se înțeleagă orice 
avere care nu este imobilă; această expre- 
siune trebueşte înțeleasă în sensul cel mai 
larg și cuprinde! atât mobilele corporale, 

(Demolombe” 
XXII, No, 52; Laurent, XIV, No. 337; lau- 
dry et Coin, Donations et testaments, LI, 
No. 2617; Alexandresco, ed, 2-a, IV, partea 
IL, p. 364, nota 1), 

4, Potrivit dispoziţiunilor art. 1026-c. 
civ. În. (9it'c. civ, rom.), testatorul poate 
acordă executorului testamentar sezina nu- 
mai a o parte din anumite mobile. (Daltoz, 
Râp., Dispositions entre-vifs, No. 4064; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, II, 
No. 2019; Alexandresco, ed. 9-a, LV, partea 
Il, p. 300. 361: C. Ilamangiu,. |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 1466). 

5, Tribunalele vor interpretă în mod 
suveran intențiunea testatorului dacă el a. 
înțeles să acorde executorului testamentar 
sezina tuturor mobilelor sau a unci părţi? 
din ele. (Baudry et Colin, Donations ei tes- 
taments, ÎI, No. 2619), 
:6. Sezina mobilelor nu cuprinde dreptu- rile cari nu pot fi cesionate. (Laurent, XIV, No. 337; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 

II, p. 361). 
7. Testatorul nu poate da exccutorului testamentar o sezină mai întinsă decât acea determinată de lege. (C. Ilamangiu, I, Rosctti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, Il, No. 1468). 
8. Lestatorul poate acordă, după o pă- rere, executorului testamentar, sezina în- tregci „averi mobile, chiar -dacă există moștenitori rezervatari şi În acest caz a- ceşii moştenitori nu au dreptul să ceară numirea unui administrator provizor al succesinci, deoarece executorul testamen- tar posedă pentru “moştenitori. (Demo- lombe, XXII, No. 51, 53; Demante ct Col- met de Santerre, IV, No. fzi bis, V; Mour- lon, II, No. 867; Dalloz, Rep, Suppl., Dis- 

positions entre vifs, No. 1003; Parent. 
XIV, No. 339, 340; Iluc, VI, No. 558; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, II, 
No. 2616, 2624;  Planiol, III, No. 2819; A- 
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lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 56; 
C, "Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu și AL. 
Băicoianui III, No. 1466, 1469). 

9. După altă părere, când există moş- 
tenitori rezervatari, testatorul nu poate să 
acorde executorului testamentar sezina în- 
tregei averi mobiliare, mai cu seamă dacă 
a_ dispus de întreaga cotitate disponibilă 
(Taullier, Thcoric raisonnce du code civil, 
IV. No. 167; Duranton, IX, No. 401: Va- 
zeille, Successions, Art. 1026, No. 2; Masse 
et Verg€ sur Zachariae, III, $ 491. nota 20, 
p. 201; Aubry ct Rau, cd. d-a, VII, $ 711, 
nota 28, p. 453; Colin ct Capitant. III, p. 
907). 

10. Testatorul nu poate ,acordă execu- - 
torului testamentar sezina imobilelor suc- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TIESTAMENTARE 

cesorale. (Merlin. Repertoire, Hcritier, sec- , 
tion 7, $ 2 bis; Coin-Delisle, Commentaire, 
Art, 1026. No. 2; Demolombe. XXII, No. 
47; Troplong, Donations et testaments, IV, 
No. 199; Mass6 et Verg€ sur, Zachariae, 
INI, S 491, p. 264: Mourlon, II, No. S67: De- 
mante et Colmet de Santerre, LV, No. 171 
bis, II; Aubry et Rau, ed. s-a, VII, $ zii, 
p. 453; Dalloz. Rep, Dispositions entre viis, 
No. 4057, 4065; Laurent, XIV, No, 555; 
Huc., VI, No. '558; Baudry ct Colin, 
Donations ct testamenis, II, No. 2620; Pla- 
niol, III. No. 2817; Josserand. III, No. 
1569, 1571; Colin et Capitant, III, p. 907; 
Matei Cantacuzino, p. 568; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 362; C. taman- 
giu, ]. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
ȘII, No. 1464, 1463; Contra: Duranton, IX, 
No. 400; Vazeille, Successions, Art. 1036, 
No. 2; Delvincourt, II, p. 575). 

4 1. Veniturile imobilelor exigibile pos- 
terior decesului testatorului nu_intră În 
sezina maobilelor. (Demolombe, XXII, No. 
-55; Demante et Colmet de Sanierre, IV, 
No. 17i bis. II; Laurent, XIV, No. 349; 
Daudry ct Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2618; Alexandresco, cd. 2-a, IV, par: 
tea II, p. 361, nota î, 565 nota +: C. 
Iamangiu. 1. Rosctii-Bălăneseu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1465, 1466; Contra: Tau- 
lier, Thcoric raisonnce du code civil, 1V, p. 
168: Duranton, IX, No. 412; Troplong, Do- 
nations et testaments, IV, No. 2001). 

12. Din dispoziţiunile art. 1026 c. civ. 
fr. (911 c. civ. rom.), rezultă că testatorul 
nu are dreptul să acorde executorului tes- 
tamentar sezina averei mobile succesorale 
pe un termen mai mare de un an cu înce- 
pere dela decesul său. (Demolombe, XXII, 
No. 43, 50; Troplong. Donations et testa- 
ments, IV, No. 1999, 2000; Mass€ ct Vergâ 

- sur Zachariae. III, $ 491, text şi nota 55, 
p. 266: Maread$, Art. 1026, No. 2; Demante 
et Colmet de Santerre, IV, No. 171 bis, Il: 
Mourlon, II, No. 867; Aubry et Rau, ed. 

4-a, VII, $ ZI1, text şi nota 31, p. 454; Dal- 
loz, Rep. Dispositions entre viis, No. 4065: 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1004; 
Laurent, XIV, No. 54, 345; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments, II, No. 2621; 
Planiol, III, No. 2821; Josserand, III, No. 

1569, 1571; Alexandresco ed. 2-a, IV, par- 

Codul civil 

tea II, p. 364; C. Mamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1467, 
1465; Contra: Duranton, IX. No. 400; Va- 
zeille, Successions. Art. 1026, No. 3; Del- 
vincourt, II, p. 375, nota 6). 

13. Testatorul poate fixa termenul se- 
zinci executorului testamentar, la mai pu- 
țin de un an, cu începere dela decesul său. 
(Demolombe, XAII, No. 4$; Massc ct Vergc 
sur Zachariac, III, $ 941, nota 55, p. 266: 
Mourlon, II, No. 867; Dalloz Rp. Dispo- 
sitions entre vils, No. 4064; Baudrv ct Co- 
lin, Donations et testaments, II, No. 2621; 

„Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 
303; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, UI, No. 1467). 

14, Tribunalele nu au dreptul să pre- 
lungească -terinenul de un an al sezinei mo- 
bilelor acordată de testator executorului 
țestameniar, chiar dacă el ar [i insuficient 
peniru executarea  dispoziţiunilor  testa-. 
mentare. (Ioullier, V, No. 594; Demolombe, 
AXII, No 49; Vazeille, Suceessions. Art. 
10260, No. 4; Aubrv ct Rau ed. s-a, VII, 
$ Zi, p 454; Dalloz, Râp., Dispositions 
entre viis, No. 4063; Laurent, XLVY, No. 541; 
Baudry et Colin, Donations et testamenis, 
îT, No. 2623; Alexandresco, ed. 2-a. IV, 
parica II, p. 364; C. Hamangiu. Î. Rosetti- 
Bălănescu, şi Al. Băicoianu, III, No. 1465; 
Contra: Grenier, Donations ct testaments, 
TIT, No. 330: “Iroplong, Donations et testa= 
ments, LV, No. 1999; AMasse et Verge sur 
Zachariac, INI, S$ 491, p. 266). 

15, La expirarea termenului de un an 
prevăzut de art. 1026 c. civ., în. (9il e. civ. 
rom.), executorul testatorului nu mai poate 
jine posesiunea mobilelor succesorale, chiar 
dacă nu ar fi terminat executarea dispo- 
zițiilor iestamentare. (Dalloz. Râp., Dis- 
positions entre xifs, No. 4065; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV partea IL, p. 365, 366; 
C.. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al, 
Băicoianu, III,.No. 1467, 1468). 

“16, PDispoziţiunile din art. 1026 c. civ. 
În. (911 c. civ. rom.), care preved că se- 
7ina executorului testamentar nu poate fi 
acordată pe termen mai mult de un an 
dela decesul testatorului, nu este de ordine 
publică, ci esie prevăzută, numai în folo- 
sul moștenitorilor cari pot consimți, expres 
sau tacit, la prelungirea sezinei şi peste 
termenul prevăzut de lege, iar terții nu au 
dreptul să conteste această facultate a 
moștenitorilor. (Laurent, XIV, No. 342; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
565; C. Hamangiu, I[. Rosctti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 146$). 

17. Termenul de un an al sezinei mobi- 
lelor acordate executorului testamentar în- * 
cepe a curge după părerea dominantă, nu- 
mai dela data de când cexecutorul testa- 
mentar a avut cunoştinţă de testament, cu 
toate că art. 1026 e. civ. în. (011 e. civ. 
rom.), prevede că acest termen va curge 
dela data decesului testatorului. (Toullier, 
V, No. 594: Duranton, IX, No. 399; Demo- 
lombe, XXII, No. 50: Demante ct Colmet 
de Santerre, IV, No. 171 bis, IV; Michaux. 
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Testaments, No. 1628; Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vifs, No. 4003; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 711, text şi nota 33, p. 
455; Baudry et Colin, Donatious et testa- 
menis, I[, No. 2622; Planiol, III, No. 2521; 
Josserand, III, No. 1569; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 306, C. llamangiu, ]. 
Roseiti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, 
No. 1467). 

18. in cazul când s'a contestat testa- 
mentul sau executarea sa, termenul de un 
an al seziunei averei mobile, va curge după 
părerea dominantă, dela data de când exc- 
cutorul testamentar a putut să intre în po- 
sesiunca mobilelor. (Toullicr V, No. 594; 
Duranton, IX, No, 399; Demolombe, XXI, 
No. 50; Vazeille. Successions, Art. 1026, No. 
3; Demaute et Colmet de Santerre. IV, No. 
171 bis, 1V; Michaux Testaments, No. 1628; 
Aubry et Rau, ed. s-a, VII, S ZI, p: 455; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vils, No. 
4063; Laurent, XLV, No. 313; Baudey et 
Colin,  Donaiions cet testaments, Il, No. 
2630; Planiol, III, No. 2821; Josserand, III, 
No. 1569; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 366; C. Hamangiu. I. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1.467). 

19. După altă părere, în aceste două 
cazuri precedente, termenul de un an'va 
curge totdeauna dela data decesului testa- 
torului, însă tribunalele vor ave dreptul 
să prelungească acest termen. (Troplong, 
Donations et testaments, 1V, No. 1999; Dal- 
loz, -R€p., Dispositions entre vifs, No. 4065). 

20. Lua expirarea termenului de un an, 
sezina executorului testamentar încetează, 
însă mandatul său de a execută dispozi- 
țiunile testamentare, continuă. (Merlin, 
Repertoire, Exccuteur festamentaire, No. 8: 
Toullier, V. No. 595; Demolombe, XXII, No. 
33; Maread6. Art. 1031, No. 4; Mourlon, 
II, No. 870; Demante et Colmet de San- 
terre, IV, No. 176 bis, VI; Dalloz, Rp. 
Dispositions entre vils, No. 4067, 4132; 
Laurent, XIV, No. 544, 381, 583; Baudry ct 
Colin, Donations et testaments, II, No. . 
2655; Alexandreseo, cd. 2-a IV, partea II, 
365. 566; Comp.: C. Hamangiu, |. Rosetti- 

" Bălănesco şi Al. Băicoianu, III, No. 1467, 
1476). _- | 
21. In cazul când înainte de expirarea 

termenului de un an, s'a terminat execu- 
tarea testamentului, moștenitorul are drep- 
tul să ceară ca să înceteze sezina executo- 
rului testamentar. (Merlin,  Repertoire, 
Ex6cuteur testamentaire, No. 8; Delvin- 
court, II, p. 573; Duranton, IX, No. 397; 
Demolombe, XXII. No. 107: Aubrv et Rau, 
ed. 4-a. VII, S Zi1, p. 457; Dalloz, Râp., 
Dispositions entre viis. No. 4066; Laurent, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 912 

ALV, No. 381; Baudry et Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 2693: Josserand, IL 
No. 1572; C. Hamangiu, l. Rosetti-Bălă- 
nescu, şi Al. Băicoianu, LII, No. 1467, 1476; 
Alexandresco, ed. 2-a 1V, partea II, p. 390).. 
22, Sczina executorului testamentar nu 

trebueşte confundată cu sezina snoştenito- 
rilor, deoarece ca este atributivă a unei 
simple. puteri de fapt, iar nu a unci po- 
sesiuni de drept. (Josserand, III, No. 1568; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al... 
Băicoianu, III, No. 1463). 
23, In timpul sezinci executorului tes- 

tumentar, sezina legală a moștenitorului 
subsistă, deoarece” scopul sezinei executo- 
rului testamentar este de a-i acordi mij- 
locul să 'achite legatele. (Toullier, V, No. 
592; Durunton, IX, No. 396; Demolombe, 
AXII, No. 55; Troplong, Donations et tes- 
taments, IV, No. 1993; Masse et Verge sur 
Zachariae, III, Ş 491, nota 28, p. 464; Mar- 
cade, Art. 1026, No. 1; Aubry ct Râu, cd. 
i-a, VII, Ş 711, p. 455; Dalloz, Râp., Dis- 
positions entre vifs. No. 4038; Suppl, Dis- 
positions centre vifs, No.. 1003; Laurent, 
ALV, No. 339; Baudry et Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 2624, 2625; Alexau- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 198, 227, 
362. 304: C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, ILI, No. 1463). 
24, În iimpul sezinci executorului tes- 

tamentar, moştenitorii au exerciţiul orică- 
rei acţiuni, afară de aceea privitoare la 
administraţia executorului testamentar a- 
supra averii mobiliare. (Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 364%; C. Hamangiu, 1. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1463). . 
25, In timpul sezinci executorului ies- 

tamentar, prescripția curge în favoarea 
moştenitorilor, cari au toate drepturile de- 
curgând din posesiune, cum este percepe- 
rca fructelor, deoarece exccutorul testa- 
mentar posedă pentru moştenitori. (Lau- 
rent, XIV, No. 5359; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, P. 363). . 

ci „26. In cazul când există moştenitori le- 
„ gitimi şi un executor testamentar, legatarii 

vor cerc predarea legatului dela moşteni- 
torii legitimi. (Merlin, Repertoire, Ex6cu- 
teur_ testamentaire, No. 7;  Demolombe, 

" XAII, No, 69, 70; Mass€ et Verg6 sur Za- 
chariac, III, $ 491, nota 29, p. 269; Aubry 
ct Rau, ed. 4-a, VII, S 741, p. 453; Dalloz, 
R€p., Dispositions entre vifs, No. 4059; 
Laurent, XIV, No. 370; Baudry et Colin, 
Donations et testamenis, II, No. 2652; C. 
Hamangiu, 1, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, IIÎ. No. 1471; Contra: Toullier, V, 
No. 555; Comp.: Josserand, III, No. 1563). 

Art. 912.— Eredele poate să-i scoată din posesiune, oferin- 
du-le sume îndestulătoare pentru plata legatelor de lucruri mobile, 
-sau justificând că a plătit aceste legaturi: (Civ. 911; Civ. Fr. 1027). 

Text. fr. Art. 1027. — IPhtritier pourra faire cesser la saisine, en offrant 
„de remettre aux ex€cuteurs testamentaires somme  suffisante pour le paiement 

des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement. 
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Art. 913 

Doctrină. 

- Î. Chiar în cazul când testatorul ar fi 
însărcinat pe executorul testamentar să 
vândă bunurile sale, sezina va încetă dacă 
moştenitorii vor oferi sumele îndestulă- 
toare pentru plata legatelor mobiliare sau 
vor justilică că au plătit aceste legate, când 
testatorul ordonase vânzarea bunurilor nu- 
mai peniru a se execută mai uşor dispo- 

- zițiunite sale cu privire la plata legutelor. 
(Duranton, IX, No. 397; Demolombe, XXII, 
No. 57; .Vazeille, Successions, Art. 1027, No, 
1; Laurent, XIV, No. 345; Iluc, VI, No. 359; 
Josserand, III, No. 1569; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 367; C. llamangiu, |. 
Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1467). : 

2, Dacă există mai mulţi moştenitori 
ab intestat sau testamentari, fiecare dintre 
ci în parte, are drepul să ceară scoaterea 
din posesiune a executorului testamentar, 
justilicând că s'au îndeplinit cerințele pre- 
văzute de art. 1027 ce. civ. fr. (012 c. ci, 
rom.). (Laurent, XIV, No. 345; Huc, VI, No. 
559; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 567). : 

3, Regula din art. 1027 ce. civ. fr. (912 
c. civ. rom.), este rațională, deoarece dacă 
legaiele mobiliare, au fost plătite sau este 
asigurată plata lor, posesiunea averei mo- 
bile succesorale în mâna executorului tes- 
tamentar nu mai are nici o rațiune. (De- 

Art. 913. — Acela ce nu se 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil 

molombe, XXII, No.. 57; Troplong, Dona- 
tions et testaments, 1Y, No. 2006; AMourlon, 
IL, No. 807; Baudry ct Colin, Donations 
ct testaments, ]Î, No. 2033; Alexandresco, 
ed. 2-a, LV, partea IL, p. 367). 

4, Moştenitorul trebueşte să facă oferta 
sa de plata legatelor, reală iar nu numai 
verbală, (Demolombe, XXII, No. 57; Lau- 
rent, ALV, No. 345; lluc, VI, No, 359; Bau- 
dry cet Coliu, Donations et testaments, Il, 

„No, 2650; Planiol, IL, No. 2821, nota 1; Ale- 
xandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 367; 
C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu, şi AL 
Băicoianu, III, No. 1407).. 
"5, Moştenitorul nu poate face să înce- 

teze sezina executorului testamentar decât 
îndeplinind condiţiunile prevăzute de art. 
1027 c. civ. fr. (012 c. civ. rom.); el nu ar 
puteă să facă să înceteze sezina depunând 
o cauţiune. (Coin-Delisle, Commentaire, 
Art. 1027, No. 35; Demolombe, NAII, No. 
57; Grenier, Donations et testaments, III, 
No. 350, nota b; 'Troplong, Donations et 
testaments, IV, No. 2006; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 4060; Baudri 
et Colin, Donations et testaments, Il, No. 
2051; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 367). 

G. Exccutorul testamentar iu are drep- 
tul să refuze oferta făcută de moştenitor. 
(Planiol, III, No, 2821; Alexandresco, ed, 
2-a, IV, partea II, p. 367). : 

poate obligă nu poate fi nici exe- 
cutor testamentar. (Civ. 914 urm., 950, 1538; Civ. Fr. 1028). 

Test. fr. Art. 1028, — Celui 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acceptare 5, Legat remuneratoriu 17, 
Alienat 16. Legatar 4. 
Anulare 5, 18. Mandat 2. 

„Autentificare 11. Medic 9, 
Alinori 10, 
Moştenitori 2, 
Nebun 16, 
Nulitate 5, 18. 
Ospiciu de nebuni 16, 
Preot 9. 
Prezent 17, 
Reducţiune 17, 
"Refuz $.. 
Remuneraţie 17. 
Revocare 2, 6, 7. 
Rezerve 3, 
Salar 17. 

„Scopuri secrete 18, 
Străini 12. 
Testament 3, 5, 7. 
Tutor 10. 

Bani 18. 
Capacitate 1, 2, a, 
Cauţiune 6, 7. 
Consiliu judiciar 15. 
Contestaţie 5. 
Derogare 2. 
Deschiderea succesiunei 

+5. 

Executor testamentar 1 
urm, . 

Faliment 7. 
Fraudă 18. 
Incapacitate 2, 3,8,13—18, 
Insolvabilitate 6, 7. - 
Interdicţie 13, 14, 
Judecător 11, 
Legat 8—11, 17, 18,   

Doctrină, 

1. Poate fi numit executor testamentar, 
orice persoană care este capabilă să se o- 
blige. (Demolombe, XXII, No. 24; Aubry et 
Rau, cd. t-a, VII, $ Zi, p. 447; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vifs, No. 4045; Bau- 

qui ne peut s'obliger, ne peut pas &tre ex6- 

dry et Colin, Donations et testaments, II, 
No. 2607; Josserand, III, No, 1565; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 355: C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu; III, No. 1449), ” 

2, Potrivit dispoziţiunilor art. 1038, c, 
civ. în. (915 c. civ. rom.), pentru ca o per- 
soană să poată îi numită executor testa- 
mentar, ircbuceşte ca ca să fie capabilă a se 
obligă. Această dispozițiune constitue o 
derogare dela regulele mandatului prevă- 
zute de art. 1990 e. civ. fr. (1538 e. civ. 
Tom.), potrivit cărora o persoană incapa- 
bilă poate îi numită mandatar, derogare 
foarte raţională, deoarece la mandat, man- 
dantul poate oricând să rovoace mandatul, 
deci să nu sufere consecinţele relci alegeri 
ce a făcut-o în persoana mandatarului, pe 
când la numirea executorului testamen- 
tar, moştenitorii, cari ar suferi consecin- 
jele alegerei testatorului, nu poate cere re- 
vocarea_executorului testamentar. (Demo- 
lombe, XXII, No. 24; Demante ct Colmet 
de Santerre, IV, No. 173 bis, I; Laurent, 
XIV, No. 325; Baudry et Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 2599; Guillouară, 
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Mandat, Ao. 57; Planiol, III, No. 2815; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
536: Comp.: Josserand, III, No. 1565; C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1447, 1449), : 

93, Pentru ca o persoană să poată fi 
numită executor testamentar, trebueşte ca 
ca să [ie capabilă în momentul deschiderei 
succesiunei, chiar dacă nu a fost capabilă 
în momentul facerei testamentului. (Toul- 
lier, V, No. 578; Duranton, LX, 39; 
Demolombe, XXII, No. 24, 31; Troplous, 
Donations et testamenis, IV, No. 2008; 
Aubry ct Rau, cd. t-a, VII, $ 711; p. 448; 
Dalloz. Rep.. Dispositions entre vifs, No. 
4036; Laurent, XIV, No. 335; Iluc, VI, No. 
360: Bandry et Colin. Donations ct testa- 
ments, II, No. 2609; Alexandresco. ed. 2-a, 
IV; partea II, p. 356: C. Hamangiu. |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 
1449). : 

" Me Poute [i numit executor testamentar 
insăşi moștenitorul sau însăşi leratarul. 
(Toullier, V, No. 579; Duranton, IX. No. 
595; Demolombe, XXII, No. 9; Dalloz, Ncp., 
Dispositions entre vifs, No. 4045; Troplong, 
Donations et testamenis, IV, No. 2011; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, S ZI1, p. 448; 
Josserand, III, No. 1566; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 355, 556; C. Haman- 
șiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1451). - 

5, In cazul când un moştenitor a fost: 
numit executor testamentar, el trebueşte să 
refuze sarcina dacă vocşte să atace testa- 
mentul iar dacă voeşte să conteste numai 
unele dispozițiuni, atunci el trebucşte să 
primească sarcina. cu rezerve exprese. 
(Toullier, V, No..579; Duranton, IX, .No. 
595; Demolombe, XXII, No. 9; Troplong, 
Donations et testaments, IV, No.- 2011; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vils, No. 
4045; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 557). 

6. Nu se poate înlătură un executor tes- 
tamentar numit, sub motivul că este insol- 
vabil şi nu are nici o avere şi nici nu 
poate fi obligat să dea cauţiune, deoarece 
testatorul i-a încredinţat. accastă sarcină 
de încredere. (Merlin, Repertoire, Ex6cu- 
teur testamentaire, No. 3; 
XXII, No. 32; Dalloz, R&p., Dispositions 
entre viis, No. 4054; Baudry ct Colin, Do- 
nations, et testaments, II, No. 2607; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 356). 

7. In cazul când executorul testamentar 
a devenit insolvabil după facerea testa- 
meniului şi testatorul nu a avut cunoștință 
de' această insolvabilitate sau în cazul când 
executorul testamentar a devenit insolva- 
bil sau a căzut în stare de faliment după 
intrarea sa în funcţiune, cl va puteă fi 
revocat după cererea celor interesaţi sau 
obligat să dea o cauţiune. (Duranton, IX, 

"No. 402; Demolombe, XXII, No. 33: Va. 
zeille Successions, Art, 1028, No. 2: Tro- 
plong, Donations ct testaments, IV, No. 
2043; Dalloz, Rep., Dispositions entre. viis, 
No. 40354). : 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

Demolombe, : 

Art. 913 

8. Faptul că o persoană este incapabilă 
să primească dela testator un legat, nu. 
aduce prin el însuşi incapacitatea acesteia 
de a fi executor testamentar al testatoru- 
lui care-i făcuse legatul. (Toullier, V, No. 
5S0; Duranton, ÎX, No. 395; Demolombe; 
XAII, No. 11; Vazeille, Successions, Art. 
1028, No. 5; Troplong, Donations ct tes- 
taments, IV, No. 2010; Mass6 ct Verg6 
sur Zachariae, Il, $ 491, .nota 17, R; 260; 
Demante_ et Colmei de Santerre, IV, No. 
170 bis, I; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 
ZII, text şi nota 5, p. 4493; Dalloz, N6p., 
Dispositions entre vils, No. 4048; Laurent, 
XIV, No. 329; Josserand, III, No. 1566; 
Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 331, 
nota 3; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, _III,: No. 1451; Contra: 
Baudry ci Colin, Donations et testaments, 
II, No, 2595). i. 

9, istfel preotul sau medicul, care a 
asistat în ultimele momente ale vieţii pe 
testator, poate fi numit executorul său tes- 
tamentar. (Demolombe, XXII. No. 11; Tro- 
plong, Donations et testamenis, IV, No. 
2010; Dalloz. R€p., Dispositions entre vils, 
No. 4045; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 351, nota 3: C. Ilamangiu, |. Ro- 
setii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1450). 
10. O persoană care este tutorul copii- 

lor minori ai testatorului, poate fi si exe- 
„eutorul testamentar al acestuia, (Demo-. 
lombe, XXII, No. 10; Troplong, Donations 
et testamenis, IV, No. 2019; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 351, nota 5, 337; 
C. Hamangiu,.]. Rosctti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1451). „e 

| |. Judecătorul care a autentificat tes- 
tamentul, poate fi numit executor testa- 
mentar. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea: 
II. n. 3356: Comp.: Josserand, III, No. 1566). 

(2. Străinii nenaturalizaţi, pot fi nu- 
miţi executori_ testamentari. (Demolombe, 
XAII, No. 9; Massc et Verge sur Zuchariac, 
III, S 491, nota .14, p. 261; Troplong, Do- 
nations et testaments, 1V, No. 2009; Mi- 
chaux, Testaments, No. 1602; Laurent, XV, 
No. 525; Baudry ct Colin, Donailons et tes- 
tamenis, II, No. 2607; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 355). 

13. Persoana pusă sub interdicţiune nu 
poate fi executor testamentar deoarece a- 
ceastă sarcină poate fi încredințată numai 
celor cari au drepturi civile. (Demolombe, 
ÎXII, No. 50; Grenier, TDonations ct testa- 
ments, III, No. 552; Dalloz, Rep. Disposi- 
tions entre viis, No. 4047; Baudry et Colin, 
Donations ct testaments, II, No. 2606; Jos- 
serand, III, No. 1565; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p.:357; C. Hamangiu. I. 
Rosctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1449, 1451). 
"14, Interzisul judiciar nu poate. fi exe- 
cutor testamentar. (Demolombe, XXII, No. 
50; Grenier, Donations et testaments, III, 
No: 352; Baudry. et:. Colin, Donations et 
testaments, II, No. 2606; Josserand [II],. 
No. 1565; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
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„=> 
tea II, p. 357; C. IHamangiu, |. Roseiti-Bă-  executorului testamentar un prezent, care 
lănescu și Al. Băicoianu, III, No. 1449, nu constitue o liberalitate, ci un dar re- 
1454), muneratoriu Sau un salar și care poate îi 

15. Deasemenea, persoana pusă sub redus de tribunale dacă este excesiv. (Loul- 
consiliu judiciar, nu poate fi executor ies-  lier, V, No.602: IDuranton, LX, No. 595: De- 
tamentar. (Demolombe, XXII, No. 50; Gre-  smolombe, XXII, No. 19; Demante et Colmet 
nier, Donations et testaments, III, No. 332; de Santerre, IV, No. 170 bis. II, Dalloz 

-Baudry et Colin, Donations et testaments,  Râp., Dispositions entre viis, No. 4051: Lau- 
II, No. 2606; Josserand, III, No. 1565; Ale- rent, XIV, No. 528; Alexandresco, ed. 2-a, 
xandresco, ed. 2-a IV, partea II p. 537; IV, partea II, p. 352, nota; Contra: Bau- 
C. Ilamangiu, |. Rosetii-Bălănescu şi Al. dry ct Colin, Donations et testaments, II, 
Băicoianu, LII, No. 1449). No. 2595). 

16. Deasemenea, nu poate fi executor 18. Dacă tesiatorul a numit executor 
iestamentar, persoana pusă într'un ospiciu testamentar o persoană incapabilă de a 
public sau privat de alienaţi. (Demolombe, primi dela el un legat şi dacă face în fa- 

XII, No, 50; Grenier, Donatious et iesta-  voarea acesteia o dispoziţiune a unei sume 
ments, III, No. 552; Baudry et Colin, Do- de bani care trebueşie să fie întrebuințată 
nations ct testaments, II, No. 2606; Jos- în distribuţiuni secrete, această dispozili- 
serand, III, No. 1565; Alexandresco, ed. 2-a une este nulă, deoarece constitue o iraudă 
IV, partea II, p. 557). la lege. (Demolombe, XXII. No. 19; Gre- 

17. Dacă testatorul a numit executor nier, Donations et testaments, III, No. 333; 
testameniar o persoană incapabilă de a  Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
primi dela el un legat. el poate să-i dea 4031). mi 

„Art, 914. — Femeea măritată nu poate îi executoare testa- 
mentară, decât cu consimțimântul bărbatului. | 

Dacă ea este separată de bunuri, sau prin contractul de 
maritagiu, sau prin sentință judecătorească, va putea. deveni exe- 
cutoare testamentară, cu consimțimântul bărbatului sau cu auto- 
rizațiunea justiţiei, în caz de reîuz din parte-i. (Civ. 199, 201, 913, 
949, 950, 1240, 1248, 1256 urm., 1265, 1530, 1538; Civ. Fr. 1029). 

Text. fr. Art. 1029. — La femme maride ne pourra accepter Vexceution 
testamentaire qwavee le consentement de son mari. 

„Si elle est s&parte de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, 
elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, & son refus, autoris6e par - 
la justice, conformement î ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au 
titre du Jlariagc. 

Doctrină, ments, II, No. 2601; Josserand, III, No. * 
p 1565; Alexandresco, cd. 2-a, 1V, partea II, 

|. Femeele necăsătorite pot fi numite  p. 358; C.' Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu 
exccutoare  testamentare.  (Demolombe, şi Al. Băicoianu, III, No. 1450). ! 
XXII, No. 9; Grenier, Donations et testa- 3, Femeea căsătorită are nevoie de au- 
ments, I, No. 552; Troplong, Donations ct . torizaţia bărbatului pentru a fi executoare 
testaments, III, No. 2009; Michaux, Testa-.  testamentară, chiar când este căsătorită 
ments, No. 1602; Dalloz, R€p., Dispositions sub regimul dotal; în acest caz ca nu poate 
entre vifs, No. 4043; Laurent, XIV, No.325; . fi executoare testamentară cu autorizaţia 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, pariea II. p. 555. justiţiei, deoarece uzuifructul averei sale 
558; C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi aparține bărbatului. (Delvincourt, II, p. 
Al. Băicoiaun, FII, No. 1450). 370: Duranton, LX, No. 394; Demolombe, 

2, Femeca căsătorită nu poate fi execu- XXII, No. 25; Marcad6, Art. 1029, No. 1; 
toare testamentară fără autorizaţia soţului  Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 7ii, P 448; 
său; numai în cazul când este separată de  Dalloz, Râp., Dispositons entre viis, No.: 
bunuri poate fi autorizată de justiţie să fie 4058; Laurent. XIV, No. 327; Baudry ct 
executoare testamentară, dacă bine înţeles Colin, Donations cet testamenis, II, No. 
bărbatul refuză să-i dea această autoriza- 2605, 2604; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
ție. (Delvincourt, II, p. 576; Duranton, LX, : tea II, p. 358; C. Hamangiu, I. Rosetti- 
No. 594; Demolombe, XXII, No. 23; Trop- Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1450). 
long, Donations et testamenis, IV, No. 2015; 4. Femeca măritată sub regimul .dotal 
Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 7i1, p. 413; însă care are și avere parafernală, va pu- 
Dalloz, Rep., Dispositions entre viis, No.  teă fi executoare testamentară, cu autori- 
4058: Baudry et Colin, Donations ct testa-  zaţia justiţiei, dacă soțul refuză s'o auto- 
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rizeze, deoarece situaţia ci, în privinţa a- 
_verei paraifernală este ca şi a unci femei 
separate de bunuri şi în acest caz ea se 
obligă numai asupra parafernei sale. (De- 

- molombe, XXII, No. 27: Troplong. Dona- 
tions et testamenis, 1V, No. 1995; Demante 
et Colmet de Santerre, IV, No. 174 bis, 1; 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTANENTARE Art. 915—916 

Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, .s ZIi, p. 448; 
Laurent, XIV, No. 327; Huc, VI, No. 360; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2605; Alexandresco, ed. 2-a, |V, 
partea II, p. 359; C. Hamangiu, 1. Rosetti- 
“Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1450). 

Art. 915.— Minorele nu poate fi executor testamentar, chiar 
cu autorizațiunea tutorelui sau curatorului său. (Civ. 342, 421 
urm., 426 urm., 454, 913, 950,:1538; Civ.. Fr. 1030). 

Teat. fr. Art. 1030, — Le mineur ne pourra Gire ex6cuteur testamentaire, 
mâme avec lautorisation de son tuteur ou curateur.: E 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAc. N., Despre festamente, p. 150 urm. 
LI 

Doctrină. ” _ mentaire, Art. 1030, No. 13; Demolombe, 
_ | - XXII, No. 16; Vazeille, Successions, Art. 

|, Minorul nu poate fi niciodată execu- 1050, No. 2; -Poujol, Donations et testa- 
tor testamentar, chiar dacă este emancipat. 
(Delvincouri, II, p. 376; Demolombe, XĂII, positions entre vifs, No. 4044). : 

o. 28, 29; (Grenier, Donations ct testa- di, După a doua părere, dacă tesiatorul 
ments, I, No. 5532; Aubry ct'Rau, ed. 4-a, ştiă că executorul testamentar numit este 
VII, $ 711, p. 447; Dalloz, Râp., Disposi- minor, condiţiunea este contrară legilor şi 

-tions entre! vifs, No. 4044; Laurent, XIV,  trebuceşte considerată ca nescrisă, iar dacă 
No. 526; Baudry et Colin, Donations et  testatorul nu ştia că executorul testamen-” 
testaments, II, No. 2605; Josserand, Ill, tar numit de el este minor, legatul este ca- : 
No. 1565; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea duc deoarece condițiunea sub care a fost. 
II, p. 357; C. Hamangiu, LI. Rosetti-Bă-  iăcut nu poate fi adusă la îndeplinire, mi- 
lănescu şi Al Băicoianu, III, No. 1449, norul neputând fi executor. testamentar. 
1451);__ - IN : (Delvincourt, II, p. 376; Duranton, IX, No. 

„2, Numirea ca executor testamentar a 591). - : 

unui minor este valabilă dacă la deschi- .. 55, După a treia părere, dacă iestatorul 

derea succesiunei el este ajuns la majori- a înjeles să subordone legatul îndeplinirei 

tate. (Baudry et Colin, Donations et te-  condiţiunei de a fi executor testamentar, 

„staments, IL No, 2605; Alexandresco, ed. . legatul este nul. (Troplons; Donations et 
2-a, IV, partea II, p. 356; C. Hamangiu,  testamenis, IV, No.2018), :  : - 

J. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, Il, 6. Comunele şi . siabilimentele publice, 
No. 1449). . nu pot fi executoare testamentare, de- - 

9. In cazul când testatorul a numit ca oarece incapacitatea prevăzută de art. 

executor testamentar un minor, adaugân- 1030 c. civ. fr. (915 c. civ. „rom.), pentru 

du-i şi un legat, după părerea dominantă minori, trebueşie întinsă, prin analogie şi 

legatul este valabil, fie că testatorul ar.fi comunelor. (Dalloz. Râp., Suppl., Disposi- . 

ştiut sau nu că executorul testamentar nu tions entre vifs, No, 1011; Alexandresco, 

înit de el este minor, (Coin-Delisie Com- ed. 2-a, IV, partea II, p. 352). 

Art. 916. — Executorii testamentari vor 'cere punerea peceţilor, 

dacă sunt şi erezi minori, interziși sau absenți. 
Ei vor. stărui a se face inventariul bunurilor succesiunei în 

prezența eredelui presumtiv, sau în lipsă-i, după ce i s'au făcut 

chemările legiuite. | Ma Sa 

Fi vor cere vinderea mișcătoarelor în lipsă de sumă. îndes- 

tulătoare pentru plata. legaturilor. a | 

Ei vor îngriji ca testamentele să se execute și în caz „de 

contestaţiune asupra execuţiunei, ei pot să intervină ca să susțină 

validitatea lor. - - , . 

Ei sunt datori după trecere de un an dela moartea testato-: 

13 19505.— Codul Clvil adnotat. — VII. __ 93 — 

ments, Art. 1025, No. 3; Dalloz, Râp., Dis- ..
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rului, a da socoteală despre gestiunea lor. (Civ. 392, 454, 461, 
412 .urm., 714, 730, 911, 919, 1541; Pr.civ. 145, 247 urm., 654 
urm., 657, 658, 668 urm., 674 urm., 617 urm.; Civ. Fr. 1031). - 

Text. fr. Amt. 1031. — Les executeurs testamentaires feront apposer les 
scelles, sil y a des heritiers mineurs, interdits ou absents. | 

Ils feront faire, en presence de lhtritier presomptif ou lui dtiment appel6, 
Tinventaire des biens de la suecession. 

Ils provoqueront la vente du mobilier, ă defaut de deniers suffisants pour! 
aequitter les legs. 

a 
-]ls veilleront : + ce que le testament soit execute; et ils pourront, en cas 

de contestation sur son exteution, intervenir pour en soutenir la validitâ. 
"Ils devront, ă lexpiration de lannte du dcets du testateur, rendre: compte 

de leur gestion, 

Bibliografie (continuare), 

CoxsTANTINESCU JAC. N., Despre testamente, p. 149 urm. 

INDEX ALFABETIC |, 

Absenţi 5, 6, 9, 10. 
Acte justificative 50, 
Acţiune imubiliară 61. 
Acţiune incidentală 4. 
Acţiune pauliană 63. 
Acţiune principală +, 60. 
Arcazi 52, ” 
Autoritate de lucru jude: 

cat 42, St, _.: 
Bani.21, 25, 37, 3% 74, 77 

83, ” 
Cheltueli 45, 80, 83, 
Chirii 52 : ; 
Competenţă 85, 
onservare 17. 
onsimţământ 31, 

Contestaţie 51, 56, 57, 5, 
00. : 

Creanţă 50, 51, 
Creditori 42, 46, 59, 63, 
Culpă 64, 65, 67, 68, 
Curator 17, 36, 79, 
Datorii. 41 —49, 63. 
Debitori 51, 54, 83, 
Deschiderea  succesiunei 

52, 53, 73, 85 
12, 13, 14, 15,76, 

77. DN 
Dobânzi 34, 35, 82, azi SI 

9 . 

Domiciliu 85,. 
Enumerare limitativă 1, 
Excepţie 49, 
Executare 3, 18—20, 28, 

40, 48—51, 54—56, 60, 
Executor testamentar î 

Dispensă 

urm. 
Facultate 10. 
Formalităţi 80, 
Fraudă 63, 
Fructe 52, 53, ” 
Gestiune 66—68, 81—85. 
Greşală 64, 65, 67, GB. 
Imobile 11, 17, 26—30, 39, 

30, 6i. 
Impedicare 48, 

„ Immormântare 45, 
Intervenţie 56—60. 
Interzişi 5. 6, 10, 
Inventar 11—17, 45. 
Ipotecă 17, 39, 
Legate 17,. 20- 22, 24, 26, 

28, 31—40,- 48, 57,60, 69, - 
73, 75, 81, 83, 

Legate universale 24, 32, 
35, 59, 59, 06, 19. 

Legitar particular, a se 

:? 

  

(la doctrină), 

vedcă cuvânt.: „Legate“e 
Locaţiune 52, 
Mandat 64, 67, 8, 
Măsuri 3, 17, 
Minori 5=8, 10, 
Mobile 11, 20—27, 32, 37, 

39, 
Moștenire vacantă 17, 36, 

79, . 
Moştenitori 1, 5—10, 14, 

16, 21, 23—95, 297, 31—33 
85, 39, 9, 47, 51, 54, 50. 

59, 02, 06, 19. - 
Moştenitori rezervatari 14, 
Neglijenţă 51,61, 65, 67, 68, 
Notificare 31, . 
Ocupaţiune 70, . 
Părinţ: 7,8 
Peceţi 5-8, 10, 17, 45, 
Plată, a se vedeă cuvintele: 

„Bani“, „Datorii*, „Le- 
gate“. 

Poprire 46. 
Prelerinţă 24. 
"Prejudiciu 23 
Prescripţie 54. 
Prezent 15, 8|. 

, Punere în întârziere 31, 
Puteri intinse f, 
Reliquat 77, 82, 
„Rente 52, 
Reprezentare 62, 63, 
Responsabilitate 54, 64— 

70, LA 

Restrângere 2. 
Rezerva legală 77, 
Scutire 12, 13,14,75.76,77. : 7 
Sezina mobilelor 3, 5, 6, 

11, 18, 10, 22, 25, 32, 37, 
353, 45, 50—53, 65, 71, 78, 

“Sigilii 5—8, 10, 17, 43, 
Socoteli 37, 71—85, 
Statut rea! 30. 
Străini 30. 
Supraveghere 3, 18, 19,26, 

40, 55 
- Termen 72, 73, 74. 

'Terţe: persoane 58 
Testament 4, 
“Tranzacţie 59, 
Tutor 7, 8. 
Urmărire, a se vedeă cu- 

vântul: „Executare“, 
Validitate 4. 58, 
Veghere 3, 18,19,26,40, 55, 
Venituri 53, 
Vindere 21—30, 45, 

- Doctrină, 

4„ Testatorul nu poate acordă execu- 
torilor testamentari drepturi mai mari 
decât cele prevăzute de lege, deoarece prin 
acest fapt s'ar micşoră drepturile moşteni- 
torilor, ceeace nu poate face; enumerarea 
drepiurilor şi însărcinărilor, prevăzute de 
art. 1031 c. civ. În. (916 c. civ. rom.) 
este limitativă. (Mass ct Verge sur 
Zachariae, III, $ 491, p. 261; Laurent, 
XIV, No. 552 urm., 565 urm; Huc. 
VI, No. 362; Baudry et Colin, Donatians et 
testaments, II, No. 2654; Alexandrescâ, ed. 
9-a, IV, partea II. p. 36$, 376; C. Ilaman- 
piu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1447, 1465; Contra: Rolland de 
Villargues, Executeur «testamentaire, 24; 
Duranton, IX, No. 411; Demolombe, XXII, 
No. 84 urm.; Demanie et Colmet de San- 
terre, IV, No. 176 bis, VII, urm.; Aubry 
et Rau, cd. s-a, VII, $ 711, p. 450). 

2, Testatorul poate restrânge drepturile 
executorilor testameniari.: (Alexandresco, 
ed, 2-a, IV, partea II, p. 368, nota 1). 

- 8, Executorul testamentar, fie că are 
sau nu sezina mobilelor, trebucşte să ve- 
sheze la executarea dispoziţiilor testamen- 
tare, luând în acest scop, toate măsurile 
necesare. (Josserand, Il, No. 1570;. Alexan- 

"dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 369; C. 
Iamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1453). ” 

d, Exccutorul testamentar trebueşte să 
apere validitatea testamentului, fie pe cale 
principală, fie pe cale incidentală. (Jos- 
serand, ILI, No. 1570). 

5, Potrivit dispoziţiunilor art. 1031 e. 
: civ. În. (916 e. civ. rom.), când există mo- 
ştenitori minori, interzişi sau absenţi, exe- 
cutorul testamentar este obligat să ceari 
punerea peceţilor, fie că are sau nu are 
sezina, (Loullicr, YV, No. 584; Troplons, 
Donations et testaments, IV, No. 2021; De- 
mante et -Colmet. de Santerre, IV, No.
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176 bis, XII: Aubry et Rau, ed: t-a, VII, 
$ 71, p. 45; Dalloz, Rcp., Dispositions 
entre _vils, No. 406$; Laurent, XIV, No. 
355;. Baudry et Colin, Donations ct tes- 
taments, II, No. 2636; Josserand, III, No, 
1570; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 11, 
„569, text şi nota 2; C. Iamangiu, |. 
tosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, 1, 
No, 1455, 1456). 

G, După altă părere, executorul testa- 
mentar numai atunci va trebui să ceară 
punerea peceţilor, când are sezină. (De- 
Ia NAIL, No. 102; Mareadă, Art. 
1031). 

7. Chiar dacă moştenitorii minori ar 
avea un tutor sau ar fi în viaţă părinţii 
lor, după o părere, executorul testamen- 
tar trebueşte să ceară punerea peceţilor. 
([roplong, Donations ct testaments, LV, 
No. 2020; Mass cet Verg6 sur Zachariae, 
III, $ 491, nota 21, p. 202: Aubry ct Rau, 
cd. 4-a, VII, $ 711, p. 451; Dalloz, Repra 
Dispositions entre. vis, No. 4069; C. lila 
mangiu, |. losctti-Bălănescu şi AL, Băi- 
coianu, III, No. 1456). 

8. După altă părere, în acest caz, exe- 
cutorul testamentar nu este obligat să 
ceară punerea sigiliilor.  (Duranton, IN, 
No. 404; Demolombe, XXII, No Gt; Dal: 

. loz, Râp., Dispositions entre vils, No. 4069: 
Laurent, XIV, No. 535, 334; Baudry ct 
Colin, Donations ct testaments, II, No. 
2637). , 

9. Prin cuvântul: „absenţi“ din art. 
1031 c. civ. fr. (916 c. civ. rom.), se în- 
[eles moştenitorii cari sunt neprezenţi la 
aţa locului, după cum dealtfel se pre- 
vede şi în art.'819 c. civ. în, (730 c. civ. 
rom.). (Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea 
II, p. 309). Aa 

1Q. Când nu există moştenitori inca- 
capabili sau neprezenţi, executorul tes- 
tamentar are facultatea să ceară punerea 
peccţilor. (Demolombe, XXII, No. 61; Lau- 
rent, XIV, No. 354; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea LI, p. 369, 320; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, 
No, 1456). 

11, laventarul trebucşte să fie făcut 
de executorul testamentar, fie că are, 
fie că nu are sezina mobilelor; acest in- 
„Yentar - trebueşte să cuprindă toate bu- 
nurile de orice natură mobile şi imobile, 
cuprinse în succesiune iar nu numai a- 
cele a căror sezină o are executorul tes- 
tamentar. (Troplong. Donations ct testa- 
ments, 1V, No. 2022; Demante et Colmet 
de Santerre, 1V, No. 176 bis, XII; Mour- 
Ion, II, No. 872; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre rils, No. 4070; Laurent, XIV, No. 
536; Iuc, VI, No. 361; Baudry et Colin, 

i Donations ct testaments, II, No. 2038, 2673; 
i Josserand, III, No. 1570; Alexandresco, ed. 
; 2-a, IV, partea II, p. 370, 371; Comp.: C 
! Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
! Băicoianu, III, No. 1457; Contra: Demo- 
ilombe, XXII,:No. 62: Mareadă, Art. 1031). 

12, Testatorul, după o părere, nu 
"poate scuti. pe executorul testamentar 
:de a face inventarul bunurilor succesiu- 

    

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

"No. 2023; 

a.“ 

Art. 916 

nei.  (Coin-Delisle, Commentaire, Art, 
1031, No. 31: Demolombe, XXII, No. 63: 
Laurent, XIV, No. 358; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No, 2640; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea LI, p. 
371; C. lamaugiu, |. Rosetti-Bălăneseu şi 
AL. Băicoianu, Il, No. 1450). 

13. După a doua părere, testatorul 
poate să scutească pe executorul testa- 
mentar de a face inventarul bunurilor 
succesorale, însă în acest caz părțile in- 
teresate au ele dreptul să facă inven- 
tarul cu cheltuiala lor. (Merlin, Reper- 
toire, Ex6cuteur testamentaire, No. 4; 
Iroplong, IDonations et testaments, IV, 

Mourlon, II, No. Szi; Marcadc, 
Art. 1031, No. 2; Comp.: Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, VII, S ZI1, nota 18, p. 451). 

da După a treia părere, testatorul 
poate să scutească pe executorul testa- 
mentar de a face.inventarul bunurilor 
succesorale şi în acest caz, voinţa sa va 
fi respectată şi nu vor avcă dreptul să 
facă inventar nici părţile interesate, . a- 
fară de cazul când există moştenitori re- 
zervatari. - (Toullier, YV, No. 604; Duran- 
ton, IX, No. 406; Dalloz, Rep., Disposi- 
tions entre vils, No. 4076). o 

15. Inventarul trebueşte făcut în pre- 
zența moștenitorilor prezumptivi şi a ce- 
lorlalţi -interesaţi, sau după ce au fost 
chemați în mod legal. (Demolombe, XXII, 
No. 62; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, [], No. 2659; Planiol, LII, No. 
2$25; Josserand, III, No. 1570; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 370; C, 
Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi -"Al. 
Băicoianu, III, No. 1457). ai 

16. Inventarul poate fi făcut şi: după 
cererea moştenitorilor iar nu numai a 
exccutorilor testamentari. (Mourlon, II, 
No. S71; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 370). a 

17. In afară de măsurile conservatorii 
de punerea peceţilor şi facerea inven- 
tarului, prevăzute de art. 1031 ce. civ. fr: 
(016 c. civ. rom.), executorii 'testamentari 
vor putcă lua şi alte măsuri de conser- 
vare ca: luarea unei' inscripții 'ipotecare 
asupra imobilelor succesorale în interesul 
legatarilor, cererea de numire a junui 
curator, când succesiunea este vacantă, 
pentru a consimii la plata şi predarea 
legatelor, ete. (Duranton, IX, No. 416, 417; 

- Demolombe, XXII, No. 65, 66; Aubry ct 
Rau, ed. 4-a, VII, $ Zi1, p. 452; Laurent, 
XIV, No. 359; Baudry ct Colin: Donations 
ct testaments, II, No. 2645 urm.; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 372: C, 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu și Al. Băi- 
coianu, III, No. 1459). 
18, Executorul testamentar cu sau 

fără sezină trebueşte să îngrijească ca 
să îndeplinească dispoziţiunile testamen- 
tare. (Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea TI, 
p. 372; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, III, No. 1459), a 

19. Exccutorul testamentar cu sezină 
aduce el însuşi la îndeplinire dispoziţiu- 
nile testamentului iar executorul testa- 
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mentar fără sezină veghează numai la 
îndeplinirea acestor dispoziţiuni deoarece 
el nu deţinc nici un bun din succesiune. 
(Demolombe, XXII, No. 59; Demante et 
Colmet de Santerre, IV, No. 171 bis, ], 
176 bis, XIV; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 372; C. Hamangiu, |. Rosetti= 
Bălănescu şi Al. Băcoianu, III, No. 1459, 
1460, 1461), 

2Q, Lesatele mobiliare care au de o- 
bicet lucruri mobile în natură, vor fi 
executate de excecutorul testamentar, prin 
predarea obicctelor legatarilor. (Demo- 
lombe, XXU, No. 67; Demante ct Colmet 
de Santerre, IV, No. 176 bis, III; Baudry. 
et Colin. Donations et testamenis, II, No. 
2649: Alexandresco. ed. 2-a, 1, partea II, 
p. 575). , 

24, În cazul când în succesiune nu 
se găsese sume de bani îndestulătoare 
pentru plata legatelor, exceutorul + tes- 
tamentar va trebui să provoace vinderea 
mobilelor. cu concursul moștenitorilor: 
dacă moştenitorii nu consimt, vânzarea 
mobilelor va îi cerută la tribunal, care 
o va ordonă. afară de cazul când moşteni- 
torii vor oferi ci sumele îndestulătoare 
pentru plata  legatelor.  (Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 1031, No. 4; Duranton, 
IX, No. 410; Demolombe. XXII, No. 72, 
75; Mourlon, II, No. 868: Demante et Col- 
met de Santerre, 1V, No. 176 bis, III; Tro- 
plong, Donations ct testaments, IV, No. 
2024; Dalloz, Rep., Dispositions entre viis, 
No. 4084; Laurent, XIV, No. 363; Baudry 
ct Colin, Donations et testaments, II, No. 
2651; Josserand, III, No. 1568, 1570; A- 
lexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 375, 

„577: C. Hamangiu. |]. Rosetti-Bălănescu 
şi AL Băicoianu, III, No. 1455, 1471). 
29, Numai executorii testamentari cu 

sezină au dreptul să provoace vânzarea 
mobilelor succesorale, deoarece numai ei 
sunt însărcinaţi cu plata legatelor. (Du- 
ranton, IX, No. 412; Mourlon. II, No. 
£68, £72; Demante ct Colmet de Santerre. 

„IV, No. 176 bis, XIII: Laurent, XIV, No. 
548: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II], 
p.' 575; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III. No. 1455, 1471; Con-- 
tra: Demolombe, XXII, No. 103; 
rand, III, No. 1570). . 

23, Exccutorul testamentar va cere 
ca vânzarea să se facă prin jusuţie, cl 
neputând să vândă 
voice, deoarece s'ar aduce prejudicii mo- 
ştenitorilor. (Baudry et Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 2649: Aloxandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II[,-p.'375: C. Ilaman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1471). 
24, Tribunalele vor autoriză vinderea 

mobilelor numai până la concurența su- 
mei necesare pentru. plata legatelor şi 
vor apreciă, după indicarea  moştenito- 
rilor sau legatarilor universali. care a- 

- nume lucruri mobile să fie vândute de 
preferință. (Coin-Delisle, Commentaire, 
Art. 1031, No. 4: Duranton, IX, No. 410; 
Demolombe, NAIL. No. 73; Troplong. Do- 
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nations ct _testaments, LV, No. 1024; Dal- 
loz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 4084; 
Laurent, AIV, No. 363; Josserund, III, 
No. 1570; Alexandresco, ed. 2-a, LV, par- 
tea II, p. 572). 
25, După vânzarea mobilelor succe- 

siunci, suma rezultată din vânzare se va 
da executorului testamentar, daci el are 
sezina mobilelor, în cazul contrar ea se 
va da în mâna moştenitorilor. (Toullier, V, 
No. 585; Dalloz; l€p., Dispositions entre 
vifs, No. 4055; Josserand, III, No. 1570; C. 
Hamangiu, |. Rosctti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1471). 
„26. In cazul când din vânzarea imo- 

bilelor nu rezultă o sumă înuestulătoare 
pentru plata tuturor legatelor, după o 
părere, exccutorul testamentar, căruia 
testatorul nu i-a acordat puterea de a 
vinde imobilele, are dreptul să ceară vân- 
zarea imobilelor succesorale, deoarece el 
trebuește să vegheze la executarea clau- 
zelor testamentului. (Toullier, V, No. 593; 
Demolombe, XXII, No. 74 urm.; Vazeille, 
Suecessions, Art. 1031, No. 12: Poujol, 
DDonations et testaments, Art. 1031, No. 
7: Troplong, Donations ct testaments, IV, 
No. 2025; AMlass6 ct Verg€ sur Zachariae, 
III, $ 491, nota 25, p. 265). | 
27. După altă părere, în acest caz, 

executorul testamentar nu are dreptul 
să ceară constrângerea moștenitorilor de 
a vinde imobilele succesorale. (Coin-De- 
lise, Commentaire, Art. 1031, No. 7: Du- 
ranton, IX, No. +10, 411; Demante et Col- 
met de Santerre, IV, No. 176 bis, IV; Au- 
bry et Rau, ed. i-a, VII, $ 714, p. 450; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
4048: Laurent, XIV, No. 364; Baudry 
ct Colin, Donations cet testaments, II, No. 
2072; A lexandreseo, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 375). ” ” 

28, In această de a doua părere, imo- 
bilele succesorale nu pot fi vândute decât 
în urma cererci legatarilor prin execu- 
tarca silită. (Coin-Delisle, Commentaire, 
Art. 1031, No. 7; Delvincourt, II, p. 335; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
4048). | 
29, Executorul testamentar poate, du- 

pă părerea dominantă, să ceară vânza: 
rea imobilelor succesorale, când acest 
drept i-a fost acordat în mod formal prin 
testament de către testator. (Rolland de 
Villargues, Reâpertoire du notariat, Exc- 
cuteur testamentaire, No. 54, 102; Du- 
ranton, IX, No. 411; Demolombe, XAU. 
No. 74, 90 urm.; Vazeille, Successions, 
Art. 1051, No 12; Poujol, Donations et 

„testaments, Art. 1034, No. 5; Troplong 
Donations et testaments, IV, No. 20%, 
2026; Mass et Verg sur Zachariae, III. 
$ 491, p. 265, 265; Demante et Colmet de 
Santerre, IV, No. 176 bis, VII; Aubry et 
Rau, ed. -a, VII, $ 711, p. 450: Dalloz, 
Rep... Dispositions entre vifs, No. 4087; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1005; 
Contra: Laurent, XIV, No. 565 urm.: Huc, 
VI, No. 562; Baudry et Colin, „vonations 
et testaments, II, No. 2654; Planiol, III. 
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No. 2654, 2525; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
artea II, p. 569, 376; C. Ilamanriu, 1, 
Rosetti-Bărieseia şi Al. Băicoianu, Liu, 
No. 1475). 

830. Un testator străin nu poate să 
confere executorului testamentar, con- 
form legci sale personale, dreptul de a 
vinde imobilele aflate în România, de- 
oarece o lege străină nu poate modilică 

homânia. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 334 
nota 2, 576), 

31. Exccutorul testamentar nu poate 
plăti legatele fără consimțământul mo=- 
ştenitorilor, Acest consimțământ se poate 

„ dobândi sau de bună voie sau prin jude- 
cată sau în urma unei notificări de pu- 
nere în întârziere. Dacă executorul tes- 
tamentar plăteşte legatele fără consim- 
țământul moștenitorilor, cl poate fi obli- 
gat la plata de daunc-interese în cazul 
când moștenitorii ar fi dobândi anula- 
rea sau reducerea legatelor plătite. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1034, No. 8: 
Toullier, V, No. 5$9: Duranton, IX. No. 
415; Demolombe, XXII, No. 6S: 'Troplong, 
Donations et testaments, IV, No. 2003: 
Mourlon, II, No. 863; Demante et Colmet: 
de Santerre, IV, No. 176 bis, III: Dalloz, 

€p.„ Dispositions centre vils, No. 4078: 
(v, No. 369: Baudrv ct Colin, 

Donations et testaments, Il, No. 2650; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1I, p. 576, 
377, 578; Comp.: C. Ilamangiu, 1. Rosetti- 
Bălănescu şi Al Băicoianu. III, No. 1455, 
1471; Comp. Contra: Aubry et Rau, cd. 

„4-a, VII, S 711, text şi nota 38, p. 456), 

i 
i 

| 
ţ 

32, Dacă exccutorul testamentar -a 
rimit un legat dela testator, el va tre- 
ui să ceară lucrul legat dela moştenitor 

sau legatarul universal, neputând să-l ia 
singur din mobilele a căror sezină o are, 
(Demolombe, XXII, No. Zi; Laurent, XIV, 
No. 47; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea 
II. p. 378; Contra: Duranton, LX, No. PU 
Aubry et Rau, cd. s-a, VII, $ ZIS, p. 475). 
83, În cazul când legatarul cheamă 

în judecată pe exceutorul testamentar 
pentru a-i plăti legatul, acesta trebueşte 
să ceară punerea în cauză şi a moşteni- 
torilor. (Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vis, No. 4078). 
_ 84, Legatarii vor aveă dreptul la do- 
hânzile lucrului legat din ziua cererei 
făcută contra executorului testamentar. 
(loullier, V, No. 533; Aubry et Rau, ed, 
4-ă, VII. $ 711, text şi nota 38, p. 456; 
Dalloz, Rep-, Dispositions entre vits, No. 
4080): D d | 
35, După a doua părere, legatarii vor 

aveă dreptul la dobânzile luceului legat 
numai din ziua cererci făcută contra mo- 
ştenitorilor sau  leratarilor universali, 
(Demolombe, XXII, No. 70; Grenier, Do- 
nations et testaments, ÎI, No. 558: Lau- 
rent, XIV, No. 571; Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, II, No. 2652; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 378). 

36, In cazul când succesiunea este va- 
„cantă, executorul testamentar trebueşte 

= 
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să ceară numirea unui curator, faţă de 
care se va ordonă predarea legatelor, 
(Toullier, YV, No. 590; Duranton, LA, No. 
416; Demolombe, XXII, No. 66; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vils, No. 40314; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2646). 
87. In cazul când executorul testa- 

mentar arc sezina mobilelor, el poate în- 
trebuință sumele de bani din succesiune 
pentru plata lesatelor, dând socoteală de 
această întrebuințare. (Demolombe, XXII, 
No. 66, 67: Dalloz, Rep., Dispositions en- 
tre vils, No. 4052; Laurent, XALV, No. 509; 
Baudry et Colin, Donations ct testaments, 
II, Îo, 2649; Josserand, ILI, No. 1568; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 373; 
C. Hamangiu, |. Rosctti-Bălinescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1471). 
38, Dacă executorul testamentar nu 

are sezina mobilelor, el va cere dela. mo- 
ştenitori sumele de bani necesare pentru 
plata legatelor. (Demolombe, XXII, No. 
104%; Dalloz, Rep., Dispositions entre vils, 
No. 4052; Baudry et Colin, Donauons ct 
testaments, LI, No. 2675: C. Hamangiu, I. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No, 1471). 
89, In cazul când lucrurile mobile din 

“Succesiune nu ajung pentru plata lega- 
telor, exccutorul testamentar poate luă 
inscripțiune ipotecară conform art. 214 
c. civ. În. (1743:c. civ. rom.), asupra imo- 
bilelor succesorale, pentru a asigură 
lata legatelor. (Duranton, IX, No. 417; 
cmolombe, XXII, No. 65; Aubry e. Rau, 

ed. 4-a, VIL S$ 711, p. 452; Dalloz, Rep., 
Dispositions entre viis, No. 40$5; Laurent, 
AY, No. 539; Baudry et Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 2645;- Comp.: A- 
lexandresco, ed. 2-a, 1Y, partea II, p. 372). 
40, In cecace privește legatele imobi- 

liare, executorii testamentari suprave= 
«hează numai executarea lor. (Alexan- 
dresco, cd. 2-a, IV, partea Ii, p. 57; 
Comp.: C. Hamangiu, |. Rosctti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III. No. 1471). 
4, Exccutorul testamentar, în prin- 

cipiu, nu are calitatea să plătească da- 
toriile succesiunei, (Coin-Delisle, 'Com- 
mentaire, Art. 1031, No. 6; Toullier, YV, 
No. 591; Duranton, LX, No. 414, 415; De- 
molombe, XXII, No. 73; Mourlon, II, No. 
S69; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 176 bis, V; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, 
$ 711, p. 456; Dalloz, Rcp., Dispositions 
entre viis, No. 4959; Laurent, XIV, No. 372, 
575; Huc, VI, No. 362; Baudry ct Colin. 
Donations et testaments, Il, No. 2660; Jos- 
secrand, III, No. 1569, 1571; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 374, 378, 579; 

- C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, III, No. 1463, 1474; Contra: Tro- 
plong, Donations et testaments, IV, No. 
2004. 2005). 
42, In cazul când executorul testa-. 

mentar nu este obligat prin testament ca 
să plătească datoriile succesiunei, el nu 
poate fi chemat în judecată de către cre- 
ditorii succesiunei pentru a plăti datoriile 
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succesorale şi hotărîrea obţinută în con- 
ira sa, cu privire la aceste datorii, nu, 
este opozabilă  moştenitorilor.  (Demo- 
lombe, XII, No. 75; Mourlon, II, No. 869; 
Demante ct Colmet de Santerre, IV, No. 
176 bis, V; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 

„ZI, p. 456; Laurent, AlV, No. 372 373; 
Iluc, VI, No. 362; Baudry et Colin. Do- 
nations ct testaments, Il, No. 2660; osse- 
rand, III, No. 1569;. Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 578, 379; C. Ilamanșiu, 
I.. Rosctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, LII, 
No. 1463; Contra: Troplong, Donations et 
testaments, IV, No. 2004, 2005). 
43, După o părere, testatorul poate 

însărcină pe cexecutorul testamentar cu 
plata datoriilor succesiunei. (Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 1031, No. 6; Toullier, 
V, No. 591; Troplong, Donations et tes- 
taments, IV, No. 2005, 2026; Marcade, Art, 
1031, No. 2; Dalloz, Rep, Dispositions 
entre vifs, No. 4059). 

44, După altă părere, testatorul: nu 
poate însărcină în mod special pe exe- 
cutorul testamentar cu plata datoriilor 
succesiunci. (Demolombe, XXII, No. ss; 
Mass6 ct Verg6 cur Zachariac,, II], $ 491, 
nata 27, p. 265; Aubryv et Rau, ed. 4-a, 
VII, S ZIii, nota 27, p. 453, nota 33, p.:456; 
Laurent, XIV, No. 574%; Iluc, VI, No. 502; 
Baudry ct Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2661; Josserand, III, No. 1571; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II p. 
379; C. Hamansiu, |. 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1474). 
-:45u Exccutorul testamentar având se- 
zina' mobilelor, poate plăti datoriile. pri- 
vilegiate cum sunt cheltuelile de îmmor- 
mântare, de punerea peceţilor, de facerea 
inventarului şi de vânzare. (Demolombe, 
XAII, No. 75, 76; Grenier, Donations et 
testaments, III, No. 331; Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre viis, No. 4059; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, II, No. 
2660; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea 
II, p. 380; Comp.: Laurent, XIV, No. 32; 
C. Hamangiu, |. Rosciti-Bălănescu şi AL. 
Băicoianu, IlI, No. 1463). - 
46. Exccutorul testamentar va îi obli- 

gat să plătească datoriile succesiuncei, 
când s'a făcut de creditori o poprire în 
mâinele sale, care a fost validată. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 379, 
3S0), , 
41, Deasemenea executorul testamen- 

tar va puteă plăti datoriile succesiunei, 
când ar cere moștenitorii să le plătească. 

- (Demolombe, XXII, No. 75; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 379, 580; C. Ha- 
mangiu, |. losetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, IL, No. 1465, 1474). 

48, |n cazul când executorul testa- - 
mentar este împiedecat să execute dis- 
pozițunile testamentare din cauza exis- 
tenţei unor datorii ale succesiunci, cel are 
dreptul să cheme în judecată pe moşteni- 
tori, pentru a fi autorizat în contradictor 
cu ei, la plata acelor datorii. deoarece 
este ştiut că potrivit dispoziţiunilor art. 
922 c. civ. Îr. ($19 ce. civ. rom.) legatele nu 
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pot fi plătite decât din cecace rămâne 
din succesiune, după plata tuturor dato- 
riilor succesorale. (Demolombe, XXII, No. 
75; Mourlon, II, No. 869: Demante cet. 
Colmet de Santerre,: IV, No. 176 bis, V; 
Muc, VI, No. 362; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 380; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1465). : 
49, Prin excepţie. executorul testa- . 

mentar poate plăti direct, datoriile con- 
tractate tocmai cu ocazia executării tes- 
tamentului. (C. Iamanegiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, II. No. 1465). 
50. Exccutorul testamentar, care are 

sezina mobilelor, are dreptul să urmă- 
rcască încasarea creanţelor mobiliare ale 
succesiunei şi să primească plata lor. 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1031, 
No. 5; Toullier, Y, No. 5ss: Duranton. LX, 
No. 412; Demolombe, XXII, No. 56; Tro- 
plong, Donations ct testaments, 1V, No. 
2002; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ Zi, 
p. 455; Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vils, No. 4092: Laurent, NAIV, No. 350; 
Baudry ct Colin, Donations ct testaments, 
II, No. 2628; Josserand, III, No. 1568; 
Colin et Capitant, III, p. 908; Matei Can- 
tacuzino, p. 568; Alexandresco, cd. 2-a, 
IV, partea II. p. 575; C. Hamangiu, |. 
Rosctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, lu, 
No. 1472), 

54, Dacă cexecultorul testamentar ur- 
măreşte o creanță a succesiunci şi debi- 
torul creanţei contestă existenţa ci. tre- 
bueşte a se pune în cauză şi moştenitorii, 
în cazul contrar hotărirea obţinută nu 
e opozabilă acestora. (Delvincourt, ÎI], p. 
372; Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1031, 
No. 5; Toullier, V, No. 5S8; Duranton, IX. 
No. 412; Demolombe, NAII, No. 56; Dalloz, 
R6p., Dispositions entre vils, No. 4092; 
Baudry ct Colin, Donations ct testaments, 
II, No. 2629; Comp.: Alexandresco. ed. 
2-a. IV, partea II. p. 573). 

52, Exccutorul testamentar având sc- 
zina mobilelor, are dreptul să ceară în 
timpul sezinei, ratele creanţelor, chiriile, 
arenzile și fructele cuvenite posterior des- 
chiderci succesiunei. (Delvincourt, II, p. 
9, nota 5; Toullier, V, No. 587; Du- 
ranton, IX, No. 412; Troplong, Wonations 
ct testaments, IV, No. 2001, 5055; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vifs, No. 4097; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 375; Contra: Coin-Delisle, Commen- 
taire, Art. 1027, No. 4; Demolombe, XXII, 
No. 55; Vazeille, Successions, Art. 1031, 
No. 8; Aubry et Rau, cd. s-a, VII, Ş Zi1, 
nota: 39, p. 455; Baudry ct Colin, Dona- 

„tions ct testaments, II.-No. 2618; C. Ha- 
maângiu, |. Rosectti-Bălănescu 
coianu, III, No. 1473). 
53, Exccutorul testamentar cu sczină, 

spre deosebire de cel fără sezină, poate 
să încaseze nu numai capitalurile succe- 
sorale. ci şi veniturile succesiunei ante- 
rior 'decesului testatorului. (C. Haman- 
iu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
II. No. 1475). - 

şi AL Băi- 
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54. Executorul testamentar va fi Tăs- punzător faţă de moștenitori de insolva- 
hilitatea debitorilor succesiunci, pe carea 
neglijat a-i urmări în timp util şi de 
prescripțiunile pe care le-a lăsat 'să se implinească. (Toullier, Y, No. 5s8: 'Tro- plong, Donations ct testaments, IV, No. 2002; Contra: Dalloz, Rep. Dispositions entre vils, No. 4093), " 
55, În cazul când testatorul nu a dat 

nici o putere specială de acţiune, exccu- torului testamentar, prin testament, acesta 
are dreptul să supravegheze prin toate 
mijloacele de drept, îndeplinirea voinței 
testatorului. (Merlin, Repertoire, Exâcu- 
teur _testamentaire, No. 8; Toullier, V, 
No. 39; Demolombe, XXII, No. zz: Aubry 
ct Rau, cd. s-a. VII, S zu, p. 451, 4; Dalloz, Râp., Dispositions entre vis, No. 1099; Supp(. Dispari entre vifs, No. 
1006; Baudry ct Colin, Donations ct îes- taments, II, No. 2655; Alexandresco, ed. 
2-a. IV, partea II. p. 373; C. Iamangiu. 
|. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 1442, 1455, 1455)... 
56, Executorul testamentar are drep- tul să intervie în orice contestațiune pri- 

vitoare la executarea voinţei testatorului; (Demolombe. XXII, No. 78; Demante et Colmet de Santerre. IV, Na. 176 bis, IV; Aubry ct Rau, cd. 4-a. VII, $ ZII, p. 452; Dalloz, Râp., Suppl. Dispositions entre vifs, No. 1006; Baudry et Colin, Dona. tions ct testamenis, I[; No. 2655; Alexan- dresco. cd. 2-a, IV, partea II, p. 372, 373, 574: C. Iamangiu, LL Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1458). | 57, Intervenţiunea executorului! tos- tamentar are: loc atât în contestațiunile privitoare la legatele mobiliare cât şi “în contestațiunile privitoare la legatele imo- biliare. (Demolombse, XXII, No. 78; De- mante ct Colmet 'de Santerre. IV, No. 176 bis, IV: Aubry cet Rau, cd. 4-a, VII, $ Zi1, p. 452; Baudry et Colin. Donations * et rtestaments, II, No. 2656; Contra: Gre. nicr, Donations ct testaments, III, No. 
331).- 
58, Exccutorul testamentar nu are dreptul să intervie într'o contestațiune 

angajată între moștenitor sau legatarul universal cu un terţ debitor al succesiu- nei sau deţinător al bunurilor succesorale, 
când nu se discută valabilitatea testa- mentului sau a unora din dispoziţiunile sale. (Toullier, V, No. 591; Duranton, lX, ; No. 415: Aubry cet Rau, cd! 4-a. VII. $ ZI1, p. 452; Contra: Demolombe, XXII, No. 79; Laurent, XIV, 361: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 374). 
59, Astiel' executorul “testamentar nu se poate opune la o tranzacţie încheiată între moştenitor sau legatarul universal 
si creditorii suecesiunei. (Duranton, IX. No. 415; Demolombe, XXII, No. 79; Dal- lez REp Dispositions entre vis, No. 
4117). , : 
60. Exccutorul testamentar are drep- 

tul nu numai să intervină în contesta: liuni, ci poate să facă chiar acţiuni pe 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 
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= stiunea sa, iar nu numai 
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Art, 916 

cale principală pentru a obţine execu- 
tarea dispoziţiunilor testamentare. (De- molombe, XXII, No. 80, si; jAubry et Dau, ed. 4-a, VII, $ 714, p. 4524 Baudry ct Co- lin, Donations et testaments, II, No. 2658: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
333; Hamangiu, |. Rosctti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, No. 1458; Contra: 
Duranton, IX, No. 415). 

61. Executorul testamentar nu are 
dreptul să introducă acţiuni imobiliare. 
(Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 4095). | 
62. Exccutorul testamentar nu are 

dreptul să exercite acţiunile succesiunci, 
deoarece el 'nu reprezintă pe moştenitori 
pentru a aveă dreptul să exercite aceste 
acțiuni în numele lor. (Laurent, XIV, No. 
501; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II. 
p. 574). N 
63, Exccutorul testamentar nu poate 

introduce acțiune pauliană pentru a 
atacă actele făcute de testator în frauda 
creditorilor săi, deoarece cl nu-i repre- zintă pe aceştia, nefiind însărcinat cu' 
plata datoriilor. (Laurent, XIV, No. 301; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, pi 
374). ” 
64, Exccutorul testamentar este răs- punzător de greşelile şi neglijența sa, de- oarece acceptând mandatul ce i sa dat de 

către testator, este obligat să execute a- 
cest mandat, ca orice mandatar. (Toullier, . XV. No. 577: Demolombe, XXII, No. 109: ' Troplong, Donations ct testaments. IV, No. 1995: Aubrv et Rau, cd. -a, VII, $ 211, p. 458: Dalloz, Râp., Dispositions en- 
tre vils,. No. 4100: Suppl., Dispositions entre _vils, No. 1008; Laurent, XIV, No. 
575; 'Baudry_ et Colin, Donations et tes- 
taments, II, No. 2699 urm.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 584, 385: C. Ha.- mangiu, |. Îosetti- Bălan csc şi AL Băi- coianu, III, No. 1445, 1478). 
65. Exccutorul testamentar este răs- punzător de greşelile şi ncglijența sa, chiar dacă nu are sezina mobilelor. (Lau- rent, XIV, No. 377: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 55). a. 

"66. Exccutorul testamentar este răs- punzător de gestiunea sa, atât față de moştenitorii sau legatarii universali, cât şi faţii. de legatarii 'particulari cari au dreptul să ceară legatele lor. (Demolombe, XAII, No. 111; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII. $ 211, p. 458). 
67. Aprecierea răspunderei executo- rului testamentar se va face după ace- lcaşi norme ca și la mandatul obișnuit. 

109; Baudry et 
Colin, Donations ct testamenis, II, No. 2700; Comp.: C. Hamangiu, L. Rosetli-Bă- lănescu şi “Al. Băicoianu. III, No. 1478). 68. Exceutorul testamentar răspunde chiar de simplele greşeli comise în ge- 

i de dol. (De- 
molombe, XXII, No. 109; Aubrv et Rau, ed. s-a, VII, $ 711, nota 46, p. 455; Dal- 
loz, Rep., Suppl., Dispositions entre vifs, 
No. 100$; Laurent, -XIY, No. 376; Baudry 

— 279 —



Art. 916 

ct Colin, Donations ct testaments, II, No. 
2700; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, 
p. 5$5; C. Hamangiu, |. Rosctti-bBălănescu 
și Al. Băicoianu, ÎN, No. 1478). 

69, Aprecierea răspunderei executo- 
rului testamentar va fi mai severă dacă 
cl a primit dela testator un legat care 
constitue o răsplătire a muncii depusă în 
executarea sarcinci sale. * (Demolombe. 
XXII, No. 109; Baudry cet Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 2700; C. Hamangiu, 
JI. Nosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1478). 
70. In aprecierea răspunderei execu- 

torului testamentar, se va ţine socoteală 
de starea și ocupațiile sale care crau cu- 
noscuie de testator, (Demolombe, XXII, 
No. 109). 

71. Exccutorii testamentari cari au 
sezina mobilelor, trebuesc să dea soco- 
toli de gestiunea lor. (Demolombe, 
NXII, No. 112; Marcadâ, Art. 1031. No. 1; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
4107; Laurent, XIV, No. 385; Baudry et: 
Colin, Donations ct testaments, II. No. 
2663; Josscrand, III, No. 1568, 1573; A- 
lexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, 5S1: 
C. Hamangiw Il. Rosetti-Bălănescu și A]. 
Băicoianu, IL, No. 1455, 1477). . 
729, Executorul testamentar, va trebui 

să dea socoteli de gestiune, în principiu; 
la sfârşitul unui an dela data decesului 
testatorului. (Daltoz; Râp-, Dispositions 
entre vifs, No. 4107; Alexandresco, cd: 
2-a, IV, partea II, p. 581, nota 2; C. Ia- 
mangiu, |. Rosetti Băliinoscu şi AL. Băi- 
coianu, Il, No. 1477). - 

73, Dacă însă executorul testamentar 

a putut fi pus în posesiunea efectivă a 
_ bunurilor mobile mai târziu, după data 

decesului testatorului. el va trebui să dea 

socotelile de gestiune la sfârşitul anului 

dela această dată. (Dalloz, Râp. Dispo- 

sitions entre vifs, No. 4109; Baudry_ et 

Colin, Donations ct testaments, II, No. 

2663). 
74, La finele anului, executorul testa- 
mentar va da socoteli astfel cum se gă- 
sesc, indiferent dacă a achitat san nu 

toate legatele şi va predă totodată su- 

mele de bani din gestiune. (Dailoz, Rep. 

Dispositions entre vis, No. 4108; Comp: 
Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, 581, 

nota 2: C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, LII, No, 1477). 

75, Testatorul, după o părere nu 
poate dispensă pe exccutorul testamen- 
tar de a da socoteală de gestiunea sa. 
-(Demolombe, XXII, No. 119; Grenier, Do- 

- pations et testaments, Î, No. 557; Massc 

ct Verg€, III, $ 491, nota 9, p. 238; Mour- 

lon. Il, No. Szi: Demante et Colmet de 

- Santerre; IV, No. 176 bis, XI; Marcad6, 

Art. 1034, No. 5: Laurent, XIV. No. 3%: 

Huc, VI, No. 564; Baudry ct Colin. Do- 

nations ct testaments, Il, No. 2671: Josse- 

rand, INI, No. 1575: Alexandresco, ed. 2-a, 

IV, partea Il, p. 381, 583; C.. Hamangiu, 

1. Rosetti-Bălănescu şi Al.-Băicoianu, ÎI]. 

No. 1150). . - : 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil 

76. După altă părere, testatorul poate 
dispensă, în mod valabil, pe executorul 
testamentar de a da socoteli de gestiunea 
sa. (Toullier, YV, No. 604; Duranton, IX, 
No. 406; Troplone, Donations ct testa- 
ments, IÎ, No. 2028; Aubry ct Rau, cd. 
4-a. VII $ ZI1, text şi nota 46, p. 457; 
Dailoz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
4110; Suppl: Dispositions entre vils, No. 
1008; Comp.: Planiol, III, No. 2833; Colin, 
ct Capitant, III, p. 910). 

177, În acest caz se poate cere execu- 
torului testamentar predarea sumelor de 
bani rămase după plata legatelor, afară 
de cazul când testatorul a legat exccu- 
torului testamentar acest reliquat şi 
dacă prin acest legat nu se aduce atin- 
gere rezervei legale. (Toullier, V, No. 
605; Marcade, Art. 1031, No. 3; Aubry et 
Rau, cd. s-a. VII. $ 711, text şi nota 46, 
p. 457; Dalloz, Rep., Dispositions entre 
viis, No. 4110; Comp.: Alexandresco, cd. 
9-a. 1V, parica II, p. 381, 3$2). 

78. Exccutorul testamentar care nu 
a avut sezina nu trebueşte să dea nici 
o socoteală deoarece nu are_ gestiunea 
bunurilor. (Demolombe, XXII, No. 59, 102, 
112; Mareadâ, Art. 1031; Demante ct Col- 
met de Sanierre, IV, No. 176 bis I, 176 
bis XIV; Laurent, XIV, No. 355; Huc, 
VI, No. 564; Josserand, III, No. 1573; A- 
lexandresco. ed. 2-a, IV, partea II, p. 381; 
C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1479). 

79, Exccutorul testamentar, va da so- 

cotelile gestiunei sale, moștenitorului sau 
legatarului universal, iar dacă succesiu- 
nca este vacantă, socotelile vor fi date 
curătorului succesiunei. (Toullier, V, No. 
599; Duranton, IX, No. 492; Demolombe, 
XXII, No. 113; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 4112: Baudry ct Colin, 
Donations ct testaments, II, No. 2664; Jos- 
serand, ÎI]. No. 1568, 1573; Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea II, p. 381, 584; C. Lla- 

mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi al. Băi- 
coianu, Il, No. 1477). 

80, Socoielile executorului testamen- 
tar vor fi făcute în forma obișnuită, cu: 
acte justificative de ceeace sa primit și 
de ceeace s'a cheltuit. (Demolombe, XXII, 
No. 115; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 4113; Baudry et Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 2667; Josserand, Il, 
No. 1573; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p: 581). 
8. În cazul când testatorul a făcut 

un prezent executorului testamentar, a- 
cesta va trece în compturi şi acest pre- 
zent, care însă va fi luat de cl numai 
dacă vor mai rămâne bani, după achi- 
tarea tuturor legatelor. (Toullier, V, No. 
602; Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, . 
No. 4120). 
89. Dobânzile reliquatului pentru sau 

contra executorului testamentar, se vor 
regulă după regulele prevăzute la man- 
dat. (Demolombe, XXII, No. 117; walloz. 
R&p., Dispositions entre vifs. No. 4124). 

83, Socotelile executorului testamen- 
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tar vor cuprinde averea găsită în succe- 
siunc, precum şi sumele încasate dela de- 
bitorii 'succesiunei iar la cheltucli vor 
cuprinde sumele întrebuințate la plata 
legutelor precum și alte cheltueli admise 
de lege. (Durantoi IX, No. 420; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, II, No. 
2667; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea Ii, 
p. 593). 

84, Exccutorul testamentar va da so- 
cotelile de bună voie sau prin jusupe. 
(Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea II, p. 584). 

DESPRE DISPOZIȚIUNILIE TESFAMENTARE Art. 917 

85, În cazul când se vor cere socote- lile dela executorul testamentar prin ju- stiție, tribunalul competent va fi acel al domiciliului executorului testamentar iar nu al locului unde s'a deschis succesiunea, (Duranton, IX, No. 4»; Troplong, Dona- tions et testaments, IV, No. 2029; Lau- rent, XIV, No. 3ss; Baudry ct Colin, Do- nations ct testaments, II; No, 26606; A- lexandresco, cd. 2-a, 1V, partea II, p. 384; Contra: Coin-Delisle, Comimentaire, Art. 1051, No. 9; Demolombe, ANII, No. ti4). 

Art. 91. — Dreptul executorului testamentar nu trece la erezii săi. (Civ. 1552 $ 3, 1559; Civ. Fr. 1032). 
Teat. Jr. Art, 1082. — Les pouvoirs de Vexteuteur test ront point ă ses hcritiers, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

| Înştiinţare 3 
Intezdicţie 7, 
Legat 5, 9. 

Acceptare 9, 4 
Advocaţi 6. - 
Anulare î2. 
Decan 6, Legatari 11, 13. 
Deces 2—6, Mandat şi, 8 
Executare 10, 15, Moarte 2—6, 
Executor testamentar 1 Moştenitori 3, 4, 5, 11, 13, 

urm, 
Faliment 7, 
Funcţiune 6, 
Gestiune +. Prejudiciu 11, 
Incetare din viaţă 2—6, Preot 6. 
Incetarea puterilor 1,2,6— Răsplată 5, 

LEA Renunţare 9. 
Responsabilitate 4, 
Revocare 11, 
Sezină 15, 

"Nulitate 12. | 
Pluralitate de cexecutori 
testamentar 13, 

Incorectitudine 14. 
Intocuire 13, 14, 
Insolvabilitate 7, 

Doctrină. 

Î. Puterile executorului testamentar 
încetează pentru toate cauzele cari după 
art. 2005 c. civ. fr, (1532 c. civ, rom-) pun 
sfârşit mandatului ex persona manda- 
tarii. (Delvincourt, II, p. 374; Duranton, 
IX, No. 402; Demolombe, XXII, No. 103 
urm. Dalloz, Râp., Dispositions 'entre 
vils, No. 4125; Suppl., Dispositions entre 
vifs; No. 1009; Baudry et Colin, Dona- 
tions cet testaments, LI, No. 36S9 urm.). 

2, Potrivit dispoziţiunilor art. 1032 e, 
civ. În. (917 c. civ. rom.), puterile exe- 
cutorului testamentar încetează prin dece- 
sul său. (Dalloz, Râp., Dispositions en- 
tre viis, No. 4126; Josserand, III, No. 1367, 
1572; Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea 

Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 1445, 
„1407, 1476). 

* Su În cazul decesului executorului tes- 
“ tamentar, moştenitorii săi trebuesc să în- 

ştințeze despre aceasta părţile interesate. 
(Demolombe, XXII, No. 105; Baudry_et 
Colin, Donations et iestaments, II, No. 
2691; Aleşandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 3$9 . 389). | 

4, AMoştenitorii executorului testamen- 
tar sunt răspunzători de gestiunea înce- 

amentaire ne passe- 

pută de acesta. (Toullier, Y, No. 002; Du- ranton_ IX, No. 403; Demolombe, Xiuu. No. 105; Mourlon, II, No. S05; Dalloz, Rep., Dispositions entre vis, No, 4126; 
Laurent, XIV, No. 552; Baudry ct Colin, 
Donations et testamenis, II, No. 2691; A- lexandresco, cd. 2-a, IV, parica, ÎI, p. 389). 5, Moștenitorii executorului testamen- tar au dreptul la legatul făcut acestuia de către testator, ca răsplată pentru -exc- cutarea sarcinci pe care a primit-o. (Toul- 
lier, V, No. 60; Duranton, IX, No. 403; Dalloz, Râp., Dispositions entre viîs, No. 
4126). e 6. Puterile executorului testamentar decedat, pot trece la altă persoană, când 
testatorul a avut în vedere calitatea exe- 
cutorului testamentar iar nu persoana sa, 
cum ar fi în cazul când de exemplu, a 
fost instituit executor testamentar deca- „nul advocaţilor, preotul unei parohii, etc. 
şi când sarcina trece la persoana care 
inlocueşte în funcţiune, pe executorul tes- 
tamentar încetat din viaţă. (Pothier,, Do- 
nations entre vifs ct testamentaires, Chap. 
3, section 1, Art. 4, No. 253; Toullier, V. 

: No. 596: Demolombe, XXII, No. 106; Tro- 
plong, Donations et testaments, IV, No. 
2057; Mass6 et Verg6 sur Zachariac, III, $ 491. text și nota 36, p. 266; Mareade. 
Art. 1052: Dalloz, Râp., Dispositions en- 
tre vils, No. 4127; Baudry ct Colin, Do- 
nations et testaments, II, No. 2692; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 338, 

-. 359), 
II, p. 58, 389; C. Hamangiu, L. Rosetti- 7. Puterile executorului 

încetează prin falimentul sau insolvabi- litatea acestuia. (Demolombe, XXII, No. 107; Aubry ct Rau. ed. 4-a, VII, $ ZII, P: 449; Dalloz. Rep., Dispositions entre vifs, 
No. 4128; Baudry ct Colin, Donations: et 
testaments, II, No. 2697; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 390). , 

8. I)casemenea puterile  executorului 
testamentar încetează prin interdicțiunea sa, caz de alifel prevăzut, nu numai la. 
mandat, ci şi de art. 1028 e. cir. fr. (91% 

testamentar 
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c. civ. rom). (Dalloz, Rep, Dispositions 
entre vifs, No. 4128; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 390). . 

9. Puterile executorului testamentar 
încetează prin renunţarea acestuia, afară 
de cazul când testatorul făcându-i un le- 
sat răsplătitor, acesta a acceptat legatul. 
(Demolombe, XXII, No. 107; Dalloz, cpu 
Dispositions entre vils, No. 4128; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, II, No. 
2094 urm.; Josserand, III, No, 1572; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 354, 
390; Comp.: C. Hamangiu, I. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, LI, No. 1452, 
1476). 

10. Puterile executorului testamentar 
încetează prin executarea îndatoririlor 
cu care a fost însărcinat. (Merlin, RE- 
pertoire; Exâcuteur  testamentaire, No. 
8; Demolombe, XXII, No. 107; Aubry et 
Rau, ed. s-a, VII, $ 711, n. 457; Dalloz, 
Râp., Suppl.. Dispositions centre vils, No. 
1009; Laurent. XIV, No. 381; Baudry_ ct 

Colin, Donutions et testamenis, LI, No. 
2693; Josserand, III, No. 1572; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 390: C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi 41. Băi- 
coianu, III, No. 1467, 1476). 

i |. Mostenitorii şi legatarii vor puteă 
cere revocarea executorului testamentar, 

“ mumai dacă acesta, în îndeplinirea atri- 
buţiunilor sale va comite fapte incorecte, 
care aduc grave atingeri intereselor lor, 
(Demolombe, XXII, No. 107: Grenier, Du- 
nations et testaments, III, No. 355; Aubry 
et Rau, ed. s-a, VII, $ 711, p. 457; De- 
manie ct Colmet de Santerre, IV, No. 
177 bis; Michaux, Testaments, No. 1591; 
Dalloz, Rp. Dispositions entre vifs. No. 
4125; Huc, VI, No. 366; Baudry et Colin, 
Donations cet testaments, II, No. 269; 
Josserand, IM, No. 1572; Alexandresco, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil 

ed. 2-a, IV, partea II, p. 350, nota 1, 390; 
C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No: 1447, 1476; Contra: 
Laurent, XIV, No. 383). 

42, Puterile exccutorului testamentar 
încetează deasemenea prin anularea tes- 
tamentului. (Baudry ct Colin, Donations 
et testaments, Il, No. 2695; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 390, 391; C. la- 
mangiu, Î. hosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1476). 

12, In cazul când puterile executoru- 
lui testamentar au încetat, din orice - 
cauză, tribunalele nu au dreptul să nu- 
mească un alt executor testamentar, ci 
executarea  dispoziţiunilor  testamentare 
se va face de moştenitori şi legatari. 
(Coin-Delisle, Commentaire. Art. 1032, 
No. 4; Demolombe, XXII, No. 108; Tro- 
plong, Donations ct. testaments, Il, No. 
9036; Aubry ct Rau, ed. s-a, VII, S ZII, 
p. 457; Dalloz, Rep» Dispositions centre 
vis, No. 4191; Laurent, XLV, No. 382; A- 
lexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 391). 

14. Testatorul poate să numească prin 
testamentul său mai mulți executori tes- 
tamentari cari să poată veni unul în. lo- 
cul altuia care nu poate să-şi îndepli- 
nească până la sfârşit sarcina încredin- 
jată. (Demolombe, XXII, No. 108; Alexan- 
dresco, cd. 2-a, LV, partea II, p. 391). 

15. Incetarea sezinei executorului: tes- 
tamentar, nu aduce şi încetarea puterilor 
acestuia, care va sta în funcţiune până 
ce vor fi executate toate dispoziţiunile 
testamentare. (Mass& ct Vergc sur Za- 
chariac, III, $ 491, nota 33, p. 265; Lau- 
rent, XLV, No. 544, 581; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 391; C. Hamaneiu, 
1. Nosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1476). 

Axt. 918.— Dacă sunt mai mulți executori testamentari cari 
au primit această sarcină, unul singur va puteă lucră în lipsă-le. 

Ei vor fi responsabili solidari de a da socoteală de mişcă- 
toarele ce li s'au. încredințat, afară numai dacă testatorele -a 

_ despărţit funcțiunile lor şi dacă fiecare din ei s'a mărginit în ceeace 

i s'a încredințat. (Civ. 910, :1003, 1039 urm., 1539, 1540, 1543, 

1547; Pr. civ. 145; Civ. Fr. 1033). , 

Text. fr. Art. 1033.—Sil y a plusieurs exccuteurs testamentaires qui 
aient acceptt, un seul pourra agir au defaut des autres;-et ils seront solidai- 
rement responsables du compte du mobilier qui leur a ât€ confi6, ă moins que 
le testateur. n'ait divis6 leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renferme 
dans celle qui lui €tait attribuce. 

| Bibliografie (continuare). 

CoNsTANTISESCU JAC, N., Despre testamente, p. 152. | 

fixeze fiecăruia dintre ei atribuțiunile și 
fiecare trebueşte să se mărginească la 

“- ja In cazul când testatorul a. numit mai ceeace i sa încredințat. (Duranton, IX, 
- mulţi executori testamentari, el-'poate să-i - No. 425; Demolombe, XXII, No. 36; Aubry 

Doctrină. 
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et Rau, cd. 4-a, VII, $ Zi; p. 458; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vis, No. 4035; 
Suppl., Dispositions entre vils, No. 1002 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2651; Josserand, III, No. 120S; A- 
lexundresco, ed. 2-u, 1V, partea II, p. 385, 
5s6; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălanescu şi 
AL Băicoianu, LII, No, 1479). 

2. In cazul când testatorul a numit 
mat mulţi executori testamentari, fără a 
fixă atribuţiunile lor, fiecare dintre ei poate lucră ca şi cum ar fi fost numit 
el singur executor testamentar, (Pothier, 
Donations entre vils, ct testamentaires 
Chap. 5, section 1, Art. 11, No. (4; Demo- 
lombe, XXII, No. 37, 38; Marcade, Art. 1055, No. 1; Aubry ct Rau, cd. f-a, VII, Ş 312, p. 458; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vis, No. 4055; Suppl., Dispositions entre 
vils, No. 1002; Josserand, MII, No. 1568; Alexandresco, ed. 3-a, IN, partea II, p. 556; C. Iamangiu, [. Roseiti-Bălănescu și 
AL Băicoianu, III, No. 1479). 

8, In cazul când testatorul ar fi nu- mit mai mulți exccutori testamentari, liecure dintre ci poate să accepte sau să 
refuze sarcina, rămânând în: “funcţiune numai cci cari acecptă, faţă de care nu- 
mircea îşi produce efect, afară de cazul 
când testatorul a înţeles să-i numească, 
numai dacă acceptă toţi sarcina. (Demo- lombe, XXII, No. 27; Vazeille, Successions, 
Art. 1035, No. î; Troplong, Donations et 
testamenis, 1V, No. 2045; Marcad, Art 
1055, No. 2; Aubry ct Rau, cd. t-a, VII, 
$ 712, nota 49, p. 45S; Daltoz,. Rep., Dis- 
»ositions centre vils, No. 4106; Laurent, 
AIV, No. 379; Baudry et Colin, Donations 
ct testaments, Il, No. 2682; Alexândresco, 
cd. 2-a, IV, partea II, p. 581, 358; Contra: 
Delvincourt, II, p. 9%, nota 3; Duranton, 

„LX, No. 423). 
4, Dacă au fost numiti mai mulţi exc- 

cutori testameniari, fără sii se fixeze fie- 
căruia dintre ci atribuţiuni deosebite şi dacă unul dintre ei refuză sarcina, cei- 
lalţi care au acceptat sarcina, nu trebuesce 
să lucreze toţi colectiv, ci pot lucră fie- 
care din ci, ca şi cum ar îi fost numit 
el singur executor testamentar. (Demo- 
lombe, XXII, No. 27; Troplong, Donations ct testaments, IV, No, 2045; Aubry ct Rau, ed. s-a, VII, $ 712; p.'458; Dalloz, Rep. Dispositions entre vis, No. 4106; Baudry et Colin, Donations et testaments, II. No. 2692;. Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

Art. 919. — Cheltuelile făcute de executorele testamentar pentru 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 919 

partea II, p. 587, 3SS: Contra: 
IN, No. 425; Marcad6, Art, 

5, In cazul când au fost numiți mai 
mulţi executori, cărora testatorul le-a fă- 
cut un legat în mod conjunct, partea din 
legat_a executorilor testamentari cari 
reluză sarcina, profită celorlalţi cari ac- 
ceptă sarcina, (foullier, V, No. 60; De- 
molombe, ANII, No. 18; Dalloz, Rep., Dis- 
positions 'entre vifs, No, 4120). | 

G, Potrivit dispoziţiunilor art. 1033 ce 
civ. În. (18 c. civ. rom), dacă testatorul 
nu a despărțit funcțiunile executorilor 
testamentari, ei sunt răspunzători în mod 
solidar, de a da socoteală de lucrurile mo- 
bile din succesiune. Această solidaritate 
nu există, însă, decât în cazul când tes- 
tatorul a acordat sezina: mobilelor, (Du- 
ranton, IX, No. 423: Demolombe, XXII, 
No. 59; 'Troplong, Donations ct tasta: 
ments, IV, No. 2041; Marcadă, Art. 1033, 
No. 1; Dalloz, Râp. Dispositions entre 
vis, No. 4102, 4105; Baudry et Colin, Do- 
nations ct testaments, II, No. 2658; Jos- 
serand, III, No. 1568; Alexandresco, cd. 
2-a,.1V, partea II, p. 386, 387; C. Ilaman- 
piu, |. Rosetti-Bălănescu, şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1479). , 

7. In cazul când testatorul a despărţit 
funcțiunile executorilor testamentari,. nu 
există solidaritate în privinţa responsa- 
bilităţii lor, afară de cazul când ci nu 
sau mărginit la funcțiunea încredințată, 
caz în care răspunderea solidară va fi nu- 
mai peniru acei ce se găsesc în această si- 
tuaţiune. (Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vils, No. 4104; Josserand, III, No. 1568: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
556, 387; C. Ilamangiu. [. Rosetii-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, IL, No. 1479). 

- 8, In ceeace priveşte daunele-interese 
datorite : de executorii testamentari, pen- 
tru 'alte cauze decât darea socotelilor. în 
privința mobilelor suecesiunei, nu există 
solidaritate, (Duranton, IX. No. 423; De- 
molombe, XAII, No. 59; Troplong, Do- 
nations ct testaments, IV, No. 2041; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VII, S$ 710, p. 459; 

Duranton, 
1035, No. 2), 

“Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 4105; Baudry et Colin, Donations ct tes- 
taments, II, No. 2655 urm). 

9. Solidaritatea prevăzută de art. 1033 
c. civ. Îr. (018 c. civ. rom.), nu cste'o 
obligațiune in solidum, ci este solidari- 
tatea propriu zisă. (Dalloz, Râp., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 1406, 1468). 

i) 

punerea peceţilor, pentru inventar, pentru socoteli, şi alte cheltueli relative la funcţiunele sale, sunt în 
901, 916, 1547, 1729 $ 1; Civ. Fr, 1034). 

sarcina Ssuccesiunei. (Civ, 723, 

Tezi. fr. Art. 1034. — Les frais faits par exteuteur testamentaire pour Lapposition” des scell6s, Linventaire, le 
fonctions, 

compte et les autres frais relatifs ă ses seront ă, la charge de la suecession. Si i 
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Doctrină, 

|, Executorul testamentar nu are drept 
la salar decât dacă testatorul a dispus ast- 
fel în mod expres, deoarece sarcina de 
executor testamentar este gratuită. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1054, No. 12: 
Duranton, IX, No. 593; Demolombe, XAII, 
No. 12; Aubry et Rau, cd. s-a, VII, Sul, 
p. 449; Dalloz, Rep, Dispositions entre 
vifs, No. 4029, 4119; Laurent, ALV, No. 387; 
Baudry ct Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2591, 2595; Planiol, ÎI[, No. 2554; 
Josserand, Il], No. 1567; Alexandresco, ec. 
2-a, IV, partea Il, p. 351, 352; C. Hamau- 
giu, |. Rosctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1445).: | 

2, Toate cheltuelile făcute de exccu- 
torul testamentar în executarea sarcinci 
sale, vor trebui să-i fie rambursate, (Toul- 
lier, V, No. 600; Duranton, IX, No. 422; 
Demolombe; XXII, No. 115; Aubry et Rau, 
cd. s-a, VII, $ 712, p. 49; Dalloz, Rep, 
Dispositions entre vils. No. 4114; Baudry 
et Colin, Donations ct testaments, Il, No. 
2608; Alexandresco, ed. 2-a, IV, parica II, 
p. 355; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1445). 
Da Astfel, executorul testamentar va 

trebui să fie despăgubit de cheltuelile 
făcute cu plata de advocaţi pe care i-a 
consultat, sau cu plata mandatarilor ce 
l-au. ajutat în facerea inventarului, vân- 
zarea mobilelor sau dărei socotelilor. 
(Toullier, V, No. 601; Duranton, IX, No. 
422; Demolombe, NĂII, No. 41; Aubry et 
Rau, ed. 1-a, VII, S$ Zi1, p. 449: Dalloz, 
R6p., Dispositions entre vifs, No. 4119). 

Zu Deasemenea, executorul testamen- 
tar va avcă dreptul să ceară despăgubiri 
pentru pierderile ce le-a suferit cu oca- 
zia executării  dispoziţiunilor  testamen- 
tare, (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1445). 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil 

5, Executorul testamentar va justifică 
cheltuelile prin chitanţe sau alte dovezi 
legale. Pentru cheltuelile mici, cari după 
obicei nu se pot justifică prin acte scrise, 
ele vor puteă fi admise pe baza jură- 
mântului executorului testamentar. (Dul- 
loz, ep Dispositions entre viis, No. 
4118). 

G. In afară de cheltuelile prevăzute 
de art. 1034 c. civ. În. (919, ce. civ. rom), 
executorul testamentar în darea socoteli- 
lor, va îi admis a trece şi cheltuelile fă- 
cute cu procesele privitoare la succesiune, 
afară de cazul când a fost condamnat 
personal. (Dalioz, Rcp., Dispositions entre 
vils, No. 4114; Laurent, AlV, No. 
Baudry et Colin, Donations ct testaments, 
II, No. 2670). 

7, Astfel, când executorul testamentar 
ar Îi condamnat la cheltuelile procesului 
deoarece s'a dovedit că a lucrat din spi- 
rit de şicană sau cu ușurința culpabilă, 
va suportă cel aceste cheltueli. 
lombe, XXII, No. 110: Aubry ct Rau, cd. 
4-a, VII, $ 711, p. 452; Laurent, XIV, No. 
557; Baudry et Colin, Donations ct tes- 
tamenits, Il. No. 2670; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 385, nota 5). 

8. Vor îi în sarcina succesiunei, nu- 
mai cheltuelile care au folosit masei în- 
tregi, cum sunt cheltuelile de punerea 
şi ridicarea peceţilor, pentru facerea iîn- 
ventarului, cheltuelile de îmmormântare 
ale testatorului, etc., iar nu şi cheltue- 
lile făcute în interesul legatarilor, cu 
plata legatelor cuvenite lor, cari vor fi 
în sarcina cotităţii disponibile, pentru a 
nu se aduce atingere rezervei. (Demo- 
lombe, XXII,. No. 116; Mourlon, II, No. 
865; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 179 bis; Laurent, XIV, No. 587; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
384). 

Secţiunea VIII — Despre revocațiunea testamentelor şi despre caducitatea lor. 

Art. 920. — Un testament nu poate fi revocat, în tot sau în 

397: 

(Demo- . 

4 

parte, decât sau prin un act legalizat de tribunalul competinte, care 

act va cuprinde mutarea voinței testatorului, sau prin un testament 

posterior. (Civ. 802, 858 urm., 868 urm., 886, 892, 921—923, 1171; 

Lp. aut. act. Art. 8 urm., 11; Civ. Fr. 1035). - | 

Tezi. fr. Art. 1035. — Les testaments ne pourront btre revoques, en tout 

ou en partie, que par un testament posttrieur, ou par un acte devant notaires, 

portant d6elaration du changement de volonte. 

Bibliografie (continuare). 

CossTANTINESCU Jac. N., Notă sub Trib. Putna S. |, 205 din 14 Iunie 1925, Pand. Rom. 19%, 

II, 154; Despre testamente, p. 140 urm; 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). | 

Act scris 17,'48, 
Act sub semnătură pri- 

vată 3, 
Alenaţie 12, 

Deces f, 2. 
Donaţiune 49, 50. 

- Dovadă 17—21. 
- Efecte 55—59. 
Excepțiune 2, 
Formalităţi 26—30, 38, 3% 
Fraudă 24, 22. 

Anulare, a se vedea cu- 
vântul: „Nulitate“, 

Apreciere suverană 8,9, 

Condiţiune 10. | 
  Acceptare 49, 50. 

Act autentic 40, 42, 46— 
49, 51, s2, 62, 

Act legalizat 51. 
Datorie 57, 58, 59, 
Daune-interese 22. - 
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Identitate de obiect 13. 
Identitate de persoane 13. 
Impedecare 24, 12, 
Inceput de dovadă scrisă 

18, 59, 
Incetare din viaţă 1, 2, 
Incompatibilitate 6. 
Inienţiune, a se vedeâ cu- 

vântul: Voinţă” şi 6,8, 
21, 23, 24, 50, 53, 64. 

Interpretare 53, 53, 
Intezzicere . 
jurământ 19, 
AMarturi 20, 21, 59, 
Moarte 1, 2, 
AMoştenitori 21, 
Nebunie 12, 
Nuda proprietate 15, ă 
Nulitatet, 12, 26, 36, 31, 9. 
Pină proprietate 15. 
Prezumpţiune 59, 
Probă 147—01, 
Promisiune f, 
Recunoaştere de datorie 
57, 5, 59. 
Recurs 54, 
Retractare (0-63, 

Nevocare î urm, 
levocare condiţională 10, 
evocare expresă 3, 4,5, 

11, 12, 17—20, 23, 25, 26, 
55, 56. 

Revocare parţială 7, 8, 9, 
W 

Revocare pură şi simplă 
10. 

Revocare tacită 3, 4, 6, 
Revocare totală 7, 9, 60. 
evocare verbală 16, 
Termen 2. 
Termeni sacramentali 23 
Testament î urm. 
Testanient autentic 31, 
3742, 46, 

Testament mistic 37, 43, 

Testament otograf 31—37, 
41, 45 

Testament privilegiat 20, 

Uzufruct 15. 
Violenţă 22. 
Voinţă, a se vedeă cuvân- 

tul: „Intenţiunee, şi 3,   
Doctrină, 

|. Testamentul poate fi revocat de că- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 920 

ed. 4-a, VII, $ 725, p. 510; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre viis, No. 4157; Laurent, 
XIV, No. 176; liuc, VI, No. 367; Baudry et 
Colin, Donatins ct testaments, IL, No. 2709; 
Josserand, III, No. 1641; Alexandresco, ed. 
2-a, ÎV, partea Il, p. 395, 394, 397; C, Ia- 
mangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi AL Băi- 
coianu, III, No. 1485). , 

5, Revocarea expresă a testamentului 
are loc atunci când testatorul declară îu- 
trun act posterior că nu mai perzistă în 
voința sa. (Demolombe, XXII, No. 133; 
Dalloz. Rep., Dispositions entre vifs, No, 

415% Baudry et Colin, Donations et tes- 

tre testator până în momentul morţii sale. . 
Orice clauză sau promisiune care are de 
scop să interzică sau să îngrcueze aceustă 
facultate a testatorului este nulă şi consi- 
derată ca nescrisă. (Merlin, Râpertoire, R6- 
vocation de testament, $ 1, No. 8; 'lo- 
ullier, Y, No. 608; Duranton, ÎX, No. 423; 
Demolombe, XXII, No. 122, 123; Troplong, 
Donations ct testaments, LV, No. 2045; Mar- 
cad, Art. 1035; Demante ct Colmet de 
Santerre, IV, No. 181 bis |; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 725, p. 510; Michaux, Tes 
taments, No. 2426; Dailoz Rep., Disposi- 
tions entre viis, No. 4154; Laurent, XIV, 
No. 175; Huc, VI, No. 367; Baudry et Co- 
lin, Donations et testamenis, II, No. 2707, 
270$, 2708 bis; Planiol, III, No. 2837; Jos- 
serand, III, No. 1640; Alexandresco,: ed. 
2-a, IV, partea II, p. 395, 39; C. Haiman- 
giu, IL. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, 
III, No. 1485). | 

2, |n alară de cazurile excepționale, 
prevăzute de art. 984 şi 987 e. civ. îr. (871 
şi 875 c. civ. rom), testamentul rămâne 
valabil ori care ar fi timpul 'scurs dela 
confecţionarea lui şi până la decesul tes- 
tatorului. (Merlin, Repertoire, Re&rocation 
de testament, $ 6; Toullicr, V, No. 610, 
011; Demolombe, XXII, No. 260; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vifs, No. 4155; A- 
lextndreseo, cd. 2-a, IV, partea II, p. 438, 
439), - 

9. Testamentul poate fi revocat sau 
prin voința testatorului sau în urma în- 
tâmplării unor oarecare fapte cărora legea . 
le dă puterea de a aduce revocarea testa- 
mentului. (Dalloz, REp., Dispositions entre 
viis, No. 4136, 4292; Alexandresco, ed, 2-a, 
IV, partea II, p. 395, 394; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II], No. 
1393, 14934). 
„da Testatorul poate revoca testamentul 
său atât în mod expres cât şi în mod tacit. 
(Demolombe, XXII, No. 133; Aubry ct Rau, 
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taments, II, No. 2710; Josserand, III, No. 
1642; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 398; C. Ilamangiu, [. Rosetti-Bălinescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1486). 

G. Revocarea tacită are loc atunci când 
testatorul face dispoziţiuni noi care sunt 
incompatibile cu cele anterioare sau când 
face fapte de natură a arătă intenţiunea 
sa de a revocă dispoziţiunile anterioure, 
(Demolombe, XXII, No, 133: Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 4157; Laurent, 
XIV, No. 176; Josserand, III, No. 1645; C. 
Hamangiu, |. Rosetti-Băliineseu şi Al, Băi- 
coianu, III, No. 1492). 

7. Revocarea testamentului poate fi to- 
tală, adică pentru toate dispoziţiunile, sau 
parțială, adică numai pentru una sau câ- 
teva dintre  dispoziţiuni. (Demolombe, 
XXII, No. 127; Aubey ct Rau, cd. 4-a, VII, 
$ 725, p. 510; Dalloz, Rep., Dispozitions 
entre wifs, No. 4156; Laurent, XIV. No, 
190; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 397; C. Hamangiu, |. Rosetii-Bătănescu 
şi Al. Băicoianu, II, No. 1485). 

8. Tribunalele. vor apreciă, după inten- 
ţia testatorului, în cazul unei revocări 
parţiale, care sunt dispoziţiunile anterioare 
care au fost revocate și care disvoziţiuni 
au rămas în vigoare. (Laurent, XIV, No. 
192; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, 
p. 397, nota 3). - E 

9. Deasemenea tribunalele vor aprecia 
in mod suveran dacă revocarea este totală 
sau numai parțială. (Laurent, XIV, No. 
192; Alexandresco, cd. 2-a,:1V, partea ||, 
p. 397). 

10. Revocarea unui testament poate fi, 
potrivit dreptului comun, pură şi simplă 
sau condiţională. (Demolombe, XXII, No. 
151; Planiol, III, No. 2841; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 399), 

1 |. Revocarea expresă a unui testament 
este supusă, în principiu, aceloraşi condi- 
ţii de fond ca şi însăşi testamentul. (Dal- 
loz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 1020; 
Comp.: C. Hamangiu, 1. Rosciti-Bălănescu 
și Al. Băicoianu, III, No. 1487). 

12. Astfel revocarea unui testament fă- 
cută printr'un testament, nu este valabilă, 
dacă testamentul posterior este anulat pen- 
tru că testatorul nu cră sănătos la minte 
în momentul când l-a făcut. (Demolombe, 
XXII, No. 126; Baudry et Colin, Donations 
et iestamenis, II, No. 2709; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea. Il, p. 396; Comp.: C.
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Hamangiu, Î. Bosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 

coianu, Il, No. 1485).: , 

13, Pentru valabilitatea revocării, ire- 

bueşte ca persoana căreia i se ia legatul 

să fie acecaş cu aceea căreia i sa făcut 

dispozițiunea prin testamentul  anteriur. 

(Demolombe, XXII, No. 150; Dalloz, Rep 

Dispositions, entre_vils, No. 4155). 

14, Pentru valabimtatea revocării, ire- 

Dueşte ca lucrurile ce se iau unci persoane 

prin cel de al doilea testament să fie a- 

celcaşi de care a dispus prin primul tes- 

tament sau să facă parte din ele. (Merlin, 

Râpertoiră, Revocation de legs, £ 2: Toul- 

lier, V, No. 647; Demolombe, XXII, No. 

150; Dalloz, Rep. Dispositions entre viis, 

No. 4155). DI 

15, Dacă prin primul testament sa 

legat deplină proprietate iar prin cel de al 

doilea testament se legă nuda propri- 

etate sau uzufructul, legatul va fi redus, 

în primul caz, numai la uzăfruct iar în cel 

de al doilea caz, numai la nuda propri- 

etate. (Merlin. Râpertoire, Revocation „de 

legs, $ 2; Toullier, V, No, 047: Dalloz, Rep. 

Dispositions entre vifs, No. 4153). 
16. Revocarea unui testament nu poate 

fi niciodată verbală. (Baudry et Colin, 

Donations ct testaments, II, No. 2712: Ale- 

xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 394, 

399). 
(7. Hevocarea expresă a unui testa- 

ment, trebueşte să fie făcută prin înscris 

ca şi însăş testamentul; dovada revocării 

exprese nu poate fi deci făcută decât prin 

înseris -care este -cerut ad solemnitatem 

(Demolombe, XXII, No. 159; Aubry ct Rau, 

ed. t-a, VII, $ 725, p. 510; Dalloz, RE. 

Dispositions entre viis, No. 4142; Suppl» 

Dispositions. entre vifs, No. 1011: Luurent, 

XIV, No. 177; Iuc, VI, No. 367; Baudry et 

Colin, Donations et testaments, II, No. 

2749: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, 

p. 398, 400, 404). . 

18, Dovada revocării exprese a unui 
testament nu poate fi făcută decât prin 
înseris, chiar în cazul când ar există un 

început de probă serisă. (Demolombe, 
NAII,-No. 139). | 

19. Dovada revocării exprese a unui 
testament nu poate fi făcută prin jurământ 
decizoriu. (Demolombe, XA, No. 139). 
“20, Nu se poate dovedi prin martori, 
revocarea expresă a unui testament. (Au- 
bry ct Rau, ed. t-a, VII; $ 725, p. 510; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea Ti p. 399). 
“24, Moștenitorii legitimi ai testatorului 
pot dovedi cu martori că .testatorul a avut 
intenţia să revoace testamentul său şi că a 
fost împiedecat: dela aceasta prin mano- 
pere frauduloase. (Aubry-ct Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 725, p. 510; IHuc, VI, No. 568). | 
25, După altă părere faptul dovedit că 

un legatar ar fi uzat de manopere fraudu- 
loase sau de violenţă ca să împiedece pe 
testaior să revoace testamentul său, nu 
aduce 'revocarea testamentului, ci dă drep- 
tul moștenitorilor legitimi.de a cere daune- 
interese dela: autorul fraudei sau violenţe- 
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lor. (Demolombe, XXII, No. 155; Laurent, 
XIV, No. 177; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, IL, No. 2715; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 399, 400). 
23, Revocarea expresă a  unui'testa- 

ment nu trebuește exprimată în. termeni 
sacramentali ci este deajuns dacă din ter- 
menii întrebuințaţi de testator rezultă in- 

„tenţiuca sa de a revocă dispoziţiunile. an- 
terioare. (Demolombe, XXII, No, 142, 150; 
Troplong, Donations ct testamenis, IV, No. 
2064; Dalloz, Rep., Dispositions entre viis, 
No. 4157; Laurent, XIV, No. 151, 187; Ale- 
xandresco, cd. 2-a, IV, pariea II, p. 40; 
C. Namangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al 
Băicoianu, Îll, No. 1459), 
24, Pentru ca revocarea testamentului 

să poată aveă loc, irebueşte ca intenţia 
testatorului de revocare să rezulte în mod 
neîndoios iar nu în mod echivoc, (Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vils, No. 4172; 
Laurent, ALV, No. 1S1, 187; Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea LI, p. 403, +05). 

25, Ari. 1035 c. civ. În. (920 c. civ. 
ron.), este. aplicabil numai la revocarea 
expresă a unui testament. (Demolombc, 
XAMII, No. 155; Baudry et Colin, Donati- 
ons et testaments, II, No. 9711; Alexan: 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 398). 
26, Orice revocare expresă făcută în 

alte forme decât cele prevăzute de art. 
1035 ce. civ, Îr. (920 ce. civ. rom.), este nulă 
sau mai bine zis inexistentă, deoarece re- 
vocarca expresă este un act solemn ca şi 
testumentul ce se revoacă. (Alexandresco. 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 59; C. Haman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi „Al. Băicoianu, 
III, No. 14856). _ | 
27, Dacă revocarea unor dispoziţiuni 

are loc prinir'un testament, acest testa- 
ment poate fi făcut în oricare din formele 
ordinare prevăzute de lege pentru testa- 
mente. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
1035, No. 11; Demolombe, XXII, No. 137; 
Mourlon, II, No. 877; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, S 725. p. 510; Demante ct Colmet 
de Santerre, IV, No. 184 bis, III; Dalloz, 
Rep. Suppl., . Dispositions entre vifs No. 
1014; Laurent, XIV, No. 183; Huc, VI, No. 
567; Baudry et Colin, Donations ct: testa- 
ments, Il, No. 2715; Planiol, III, No. 2$39; 
Josserand, II, No. 1642; Alexandresco, cd. 
2-a, IV, partea II, p. 400, 401; C. Haman- 
viu, & Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III. No. 1489)... 
: 28, Revocarea unor dispoziţiuni, poate 
fi făcută şi în forma testamentelor pri- 
vilegiate, dacă .testatorul se află în situaţi- 
unea de a putea face testamentul său în 
aceşte' forme. (Coin-Delisle, Commentaire, 
Art. 1035, No. 11; Demolombe, XXII, No. 
158; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 725; p. 
510; Dalloz. Râp., Suppl., Dispositions 
catre vifs,. No. 1014; Laurent, XIV, No. 
"185; Baudry.et Colin, Donations et testa- 
ments, 'Il, No. 2715; Alexandresco, ed. 2-a, 
1Y, pariea II, p. 401). 
"29, In cazul când revocarea unui tes- 

'ament n fost făcută în forma testamente- 
lor privilegiate, revocarea va încetă potri 
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- ments, II, n 
"1649; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
: pe 404; C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu, 
: şi AL. Băicoianu, ÎI, No. 1487), 

Codul civil 

- 

vit dispoziţiunilor art. 984, 955 şi 9S6 c. 
civ. fr. (S71, S72 şi 873 c. civ, rom.), când 
va incetă să fie valabil şi testamentul 
care o cuprinde. (Demolombe, XXII, No. 
158; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 401, nota 2), 
30. Pentru valabilitatea revocării unor 

dispozițiuni printr'un testament posterior, 
trehucste ca acest testament să fie valabil 
după formele - prevăzute de lege pentru 
forma testamentului întrebuințată pentru 
revocare. (Demolombe, XXII, No. 153; Au- 
bry et Rau, ed. s-a, VII, $ 725, p. 511; Dal 
loz, Rep., Dispositions entre vis, No. 4161 
urm.; Suppl., Dispositions entre vils, No. 
1016; Baudry et Colin, Donations et testa- 

No. 2716; Josserand, ÎI, No. 

31. Chiar dacă un testament a fost fă- 
cut în formă autentică, el poate fi revocat 

„printrun testament făcut în formă olo- 
" grafă, 
: vis, No. 4154; Suppl., 
- viis, No. 1015; Laurent, 

(Dalloz, Rep, Dispositions entre 
Dispositions entre 
XIV, No. 183; Huc, 

VI, No. 367; Baudry ct Colin, Donations 
et testaments, II, No. 2715; Josserand, III, 
No. 1642; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
IL, p. 401; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1457). 
32, Revocarea unui testament nu se poate face printr'un act sub semnătură 

+ privată decât dacă acest act întruneşte for- 

“ partea II, p. 399). 

„tament olograf să fie 

mele testamentului olograf. (Laurent, XIV, 
No. 177, 180; lexandresco, ed. 2-a, IV, 9) 

33, Pentru ca revocarea printr'un tes- 
valabilă, trebueşte ca "acest testament să îndeplinească toate con- dițiunile de formă cerute d 

acest fel de testament, 
No. 139, 153: 
entre_vils, No. 
184; Baudry ct 

e lege pentru 
(Demolombe, XXII, 

Dalloz,. Rep., Dispositions 
4154; Laurent, XIV, No. 
Colin, Donations et testa- 

menis,: II, No. 2715; Josserand, III, No. 
1642; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 399; C. Hamangiu, [. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎI, No. 1487). 

_ Gu Astiel, testamentul olograf care revoacă un testament, trebueşte săi fie scris în întregime, datat şi semnat de testator; dacă cl nu îndeplineşte aceste condițiuni sau poartă o dată falsă revocarea nu e va- labilă.__(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1055, No. 7; Demolombe, XAII, No. 159; Troplong, Donations et testamenis, IV, No. '2050; Dalloz, R6p., Dispositions entre vifs, 
No. 4154; Laurent, XIV, No. 184; Comp.: 
.Josserand, III, No. 1642). ” 

_ 85, Revocarea unui testament, făcută 
printr'un testament. olograf posterior, este 
valabilă chiar dacă acest testament, în 
afară de clauza revocătoare, nu ar "mai 
cuprinde nici o “altă dispozițiune de ul- timă voință. (Merlin, Râpertoire, Râvoca- tion de codicille, $ 4; No. 2; Coin-Delisle. 
„Commentaire, Art. 1035, No. 7; Toullier, V. 
„No. 835, Duranton, IX, No. 451; Demo- 
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“ILL, No.. 1642 

1499), - 

„Successions, Art. 1035, No. 
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lombe, XXII, No. 141; Grenier, Donations 
ct testaments, |, No. 542; Vazeille, Succes- sions, Art. 1055, No. 17; Poujol, Donations 
ct testaments, Art.. 1035, No. 5; Mourlon, 
N, No. S79; Massc et Verge sur Zachariae, 
II, $ 502, text şi nota 2, p. 292; Michaux. 
Testaments, No. 2455 urm.; Troploug, Do. 
nations ct testaments, IV, No. 9051; De- 
mantie et Colmet de Santerre, LV, No. îs 
bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 725, text şi nota 5, p. 511; Dalloz, Rep. Dispositions 
«ntre vifs, No. 4155; Suppl.: Dispositions 

"entre vifs, No. 1015; llue, VI, No. 569; Bau- dry et Colin, Donations et 
No. 2718; Planiol, [IL, No. 2859; Josserand, 
III, No. 1642; Alexandresco, cd. 2-a, 1V, 
artea IL, p. 404, 402; C, Hamangiu, [. 
tosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, LII, No. 
1457; Contra: Delvincourt, 11, p..577; Lau- 
rent, ALV, No. 186 urm). 
36. Un testament olograf este revocat . în mod valabil, dacă testatorul a făcut o menţiune de anulare pe însăşi testamen- tul, menţiune pe care a -scris-o el, a da. 

tat-o și a semnat-o. (Huc, VI, No.: 369: A- lexandresco, ed. ed. 2-a, IV, partea II, p.. 402; C. Ilamangiu, |. Roseti; Bălănescu și 
AL Băicoianu, II, No. 1459), . 
87, Această soluţiune trebuceşte genera- lizată şi să se decidă că se poate revocă în acest mod nu numai un testament ol0- graf, dar chiar un testament mistic sau 

autentic, deoarece un testament autentie 
sau .mistie poate fi revocat printr'o revo- 
care făcută în formă olografă. (C. Haman- 

testaments, II, 

“giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1489, text şi nota 1).. 
38, Un testament anterior poate îi re- 

vocat printrun testament autentic poste- 
rior. (Dalloz, -Rep., Dispozitions entre vis, 
No. 4159; Josserand. ÎI No. 1642: Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 401; 
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, III, No. 1487). 

' 389, Revocarea unui testament, făcută 
printr'un testament autentic posterior, este 
valabilă, chiar dacă acest testament, în 
afară de clauza revocătoare, nu ar mai 
cuprinde” nici o altă dispozițiune de ul- 
timă voință. (Demolombe, XXII, No. 143; 
Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 725, p. Sil; 
Palloz, Râp., Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1015; Huc, VI, No. 370; Josserand, 

; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 401, 40; C., Hamangiu, 1. Ro- setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. III, No. 

„40. Testamentul autentic, nul ca tesia- ment este valabil ca revocare a unui testa- ment anterior, după o părere, dacă înde- plineşte condiţiunile cerute pentru validi- 
tatea unui act autentic ordinar, (Toullier, Y, No. 626; Duranton,. IX, No. 433; Vazeille, 

„2; Dalloz, Râp., 
Dispositions entre vifs, No. 4162). 
41, După altă părere, dominantă,. revo- 

carea cuprinsă într'un,testament autentic, 
numai, atunci. va fi valabilă, când. actul 
care o cuprinde, îndeplineşte condiţiunile 
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zerute de lege pentru un testament olograi. 
(Merlin. Râpertoire,_ “Testament, seciion 2, 
$ 5, Art. 2, No. 5; Questions de droit, Râ- 
vocation de testament, $ 1, No. +; Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1035, No,.5 
urm.; Demolombe, XĂLI, No. 155; Grenier, 
Donations ct testaments, Î, No. 34, 542 
his; Poujol, Donations et iestaments, Art. 
1035, No. 6; Troplong, Donations et _testa- 
ments; IV, No. 2050; Demante et Colmet 
de Santerre, 1V, No. 184 bis, IV; Aubri ct 
Rau, ed, d-a, VII, S 735, p. 511; Dalloz, 
hâp.. Dispositions entre vils, No. 4102; 
Suppl., Dispositions entre vils, No. 1016; 
Laurent, XIV, No. 188; Huc, VI. No. 370; 
Baudry et Colin, Donations cet testainents; 
11, No. 2721, 2722, 2723; Planiol, LII, No. 

2840; Colin et Capitant, IL, p. 915; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 402, 
403; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi 
AJ. Băicoianu, LIl, No. 1191; Comp.: Jos- 

serand, Il, No. 1642). , 
49, Dacă testamentul autentic care cu- 

prinde revocarea nu are valoarea unui act 
autentic ordinar, revocarea nu este vala- 
bilă. (Toullier V, No. 630, 631; Demolombe, 
XXII, No. 159, 153; Dalloz, Bep., Disposi: 
tions entre vils, No. 4163; Laurent, XIV, 
No. 188). . 
43, Un testament anterior poate Îi re- 

vocat printr'un testament mistic posterior. 
(Dalloz. R€p., Suppl., Dispositions entre 
vils, No. 1014; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, 
partea II, p. 404; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1487). 

44, Revocarea unui testament, ficută 
pritrun testament mistic posterior, este 
valabilă, chiar dacă acest testament, în a- 
fară de clauza revocatorie, nu mai cuprin- 

nici o altă dispoziţiune de ultimă vo- 
ini, (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1035, 
No. Z; Troplong, Donations ct testaments, 
IV, No. 2031; Aubry et Rau, ed. t-a, VII, 
s 725, text şi nota 5, p. 511; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 4155; Suppl,, 
Dispositions entre vils, No. 1015: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 401, 40; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu și AL. 

„Băicoianu, III, No. 1487; Contra: Laurent, 
ALY, No. 186), 
45. Revocarea cuprinsă într'un testa- 

ment mistic nu este valabilă dacă actul de 
suscripțiune este nul şi dacă actul închis 
în plic nu este valabil ca testament olo- 
«raf. _(Coin-Delisle,  Commentaire, Art. 
1035, No. ii; Demolombe, XXII, No. 139, 
153; Dalloz, R€p., Dispositions entre viis, 
No. 4170; Laurent, XIV, No. 184; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 402, 405; 
Comp.: Toullier, Y, No. 631; Baudry et 
Gel, Donations et testamenis, II, No. 
2716). ” 

46, Uh testament poate fi revocat prin- 
ir'un simplu act autentic. În acest caz de- 
oarece testatorul a recurs la un act autcn- 
tic pentru a revocă testamentul său, actul 
autentic nu e nevoie să îndeplinească for- 
mele cerute de lege pentru testamentul au- 
tentic, ci numai formele cerute de lege 
pentru actele autentice în general. (De- 
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molombe, AXII, No. 142 bis; Dalloz, Rep. 
iispositions entre vils, No. 4145; Suppl., 
Dispositions entre vils, No. 1015; Laurent, 
ALY, No. 191; Iluc, VI, No. 367; Baudry et 
Colin, Donutions et testaments, II, No. 
2719; Josseranul, III, No. 1645; Comp.: Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 404; 
C. Mamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, ÎLI, No. 1490). 
41, Pentru ca revocarea să fie valabilă 

nu este necesar ca actul autentic să fie un 
act special, ci revocarea poate îi cuprinsă, 
cu titlu de clauză accesorie întrun act 
autentic care cuprinde alie dispoziţiuni. 
(Demolombe, XXII, No. 117; Dalloz, hep., 
Dispositions entre vils, No. 4150; Baudry 
“La golini Donations et testaments, II, No. 
2724), : 
48. In acest caz, nulitatea dispoziţi- 

unilor cuprinse în actul autentic, nu aduce 
anularea revocării. (Demolombe, XXII, No. 
147; Baudry ct Colin, Donations cet testa- 
ments, II, No. 2725; Contra: Laurent, XIV, 
No. 182). 
49, Astfel, revocarea unui testament 

cuprinsă într'o donaţiune care este nulă 
pentru că nu s'au îndeplinit formalităţile 
particulare cerute de lege pentru dona- 
țiuni, cum ar Îi acceptarea, este valabilă, 
dacă actul care o cuprinde arce valoarea 
unui act autentic. (Coin-Delisle, Commen- 
taire, Art. 1035, No. 5; Demolombe, XXII, 
No. 147; 'Troplong, Donations ct testaments, 
IV, No. 2059; Mass6 cet Verge sur Zacha- 
riac, II, $ 502, nota 16, p. 295; Dalloz, 
Rep, Dispositions centre vifs, No. 4150, 
4269; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 405; Contra: Demante ct Colmet de 
Santerre, IV, No. 185 bis, I; Laurent, XIV, 
No. 182). 

50. Dacă însă se constată că intenţia 
donatorului a fost ca să subordoneze re- 
vocarea, valabilităţii donaţiunci, în cazul 
când donaţiunca nu ar fi acceptată, revo- 
carea nu este valabilă. (Lroplone, Donaii- 
ons ct testaments, IV, No. 2091; Dalloz 
Rep, Dispositions entre vifs, No. 4152, 
4269). 

51, Cu toate că art. 90 ce. civ. rom. 
arată că un iestament poate fi revocat prin- 
trun act legalizat, totuşi această dispozi- 
țiune trebueşte înjelează ca actul trebueşte 
să fie' autentic, după cum dealtfel se ex- 
primă şi art, 1035 c. civ. fr. corespunzător. 

" (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
395, text şi nota 5; C. Hamangiu, |. Ro- 
setti-Bălăneseu și Al. Băicoianu, III, No. 
1490). - 

529, Dispoziţiunile art. 1518 c. civ. în. 
(1172 c. civ.:rom), nu-şi găsesc aplica- 
țiunea la revocarea testamentelor, făcute 
prin act autentic, deoarece actul autentic 
este cerut aici ad solemnitatem. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 39% 
403). , 

53, Clauza revocatorie şi întinderea ei, 
se va interpretă şi determină, după împre- 
jurările cauzei şi voinţa testatorului. (Dal- 
oz, Râp., Suppl., Dispositions entre vils, 
No. 1021; Laurent, XIV, No. 190; Huc, Vl, 
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. (Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 75, p. 515). 

Codul civil | 

No. 369: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 597). : 
54, Tribunalele vor determină şi apre- - 

ciă, în mod suveran, întinderea clauzei re- 
vocatorii, după împrejurările cauzei şi in- 
tențiunea testatorului,, fără ca hotărirea 
lor să fic supusă cenzurei curţii de casaţie. 
(Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
167; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
1021; Laurent. ALV, No. 190, 19; Huc,. 
VI, No. 370; Baudry.et Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 2717; Alexandresco, 
cd. 2-a, 1V, partea II, p. 397). , 
55, Efectul revocării exprese a unui 

testament este de a revocă toate dispozi-. 
țiunile făcute direct cu țitlu de legate. 

56. Prin revocarea expresă, toate dis- 
pozițiunile privitoare la patrimoniul testa- - 
torului sunt revocate. (Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 725, p. 515; Comp.: Toullier, V, 
No. 636). . i 

5 Ze Astiel dacă testatoriil a recunoscut 
o datorie printr'un testament şi dacă acest 
testament este.revocat recunoaşterea fă- 
cută încetează de-a aveă vreun efect, 
Merlin, Repertoire, Testament, section 2, 
+ 6: Toullier, V, _No. 637; Demolombe, 
XXII, No. 130; Troplong, Donations ct tas- 
tamenis, IV, No. 2065; Aubry et Rau, ed. 

„s-a, VII, Ş 725, text şi nota 14, p. 516; Dal- 
“loz, Rep., Dispositions entre vi 
4159; Alexandresco, ed..2-a, IV, partea II, 
p. 396; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu,: III, No. 1485; Contra: 
Demante ct Colmet de Santerre, 1V, No.. 
SL bis, III). , 

58. In acest .caz însă, creditorul are. 
dreptul să stabilească potrivit dreptului 

- comun existenţa şi cauza daioriei, a cărei 

“Troplong, 

m
 

recunoaştere a fost revocată.. (Toullier, V,.. 
No. 637; Demolombe, XXII, No. 131; Tro- 

:plong, Donations et testaments, [V, No. . 
2059; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 725, p.- 

"316; Dalloz, .Rp., Dispositions entre vils, - 
No. 4191)... Anat 
59. In acest caz recunoaşterea datorici 

testatorului în. testamentul revocat, . va 
putcă servi ca un început de dovadă 
scrisă, pentru existența -datorici -care. va 
puteă fi complectat după cererea credito- 

prezumpțiuni. |. 
" (lerlin, R&pertoire,. Testament, 'section 2, 
"8 6, No, 1, 2;: Demolombe, XXII, No. 151; 

Donations,. et testamenis, : IV, - 
No, 2057; Aubry et Rau, cd. f-a, VII, $- 

"735, text şi. nota 15, p. 516; Dalloz, Râp., 

rului, prin martori sau 

Dispositions. entre vils, No. 4195). 
60. Revocarea . totală. sau 

* schimbare de xoinţă din partea testatoru- 
lui. (Duranton, IX,.:No.. 441; Demolombe,. 
XXII, No, 159; Troplons, Donations et tes. 
tamenis, IV, No. 2065; Aubry.et Rau,:ed. 
1-a, VII, $ 725, p. 514; Dalloz, Rep. Suppl., 
Dispositions entre vifs, No, 1049: Laurent,” 
XIV. No 197; Huc, VI, No. 370; Baudry et-- 

Donations „et: testaments, IÎ, No... Colin, 

-19505.— Codul Civil adnotat, — VII. 
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„testaments, IV, 

s, No. 4189, - 

N 

_ Arts 920 

2726; Josserand, III, No. 1644; Alexan- 
dreseo, ed. 2-a,-1V, partea 1], p. 405; C. 
Hamangiu, | Rosetti-Bălănescu și AL. Băi-. 
coianu, III, No. :1504). a DN 
61. Rcetractarea “unei revocări de ies- 

tament, poate fi 
nou testament. (Duranton, IX, No. 441; Demolombe, XXII, No, 159; Troplong, Do- 
nations et testaments, IV, No. 2065; Aubry 
et Rau, ed. 1-a, VII, $.225, p. 514; Dalloz, 
Rep, Supplu Bispositions entre vils, No. 
1019; Laurent, XIV, No. 197; Huc, VI,: No. 
570; Baudry et: Colin, Donations ct testa- 
ments, LI, No. 2726; Josserand, III, No. 
1644; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea UI, : 

- ps 405; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1504). 
"62, Deascmenca  retractarea unei 're- 
vocări poate rezultă dinir'o simplă decla- 
rație .făcută în forma unui act autentic. 
(Duranton,.ÎX, No. 441, Demolombe, XXII, 
No. 159, 164; Mass€ et Vergâ sur Zachariac. - 

II, $ 502, p. 294; Troplong, Donations et 

ed. VII, $ 725, p. 514, 515; Demante et Co. 
met de Santerre, IV, No. 184 his, V; Dal: 
loz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 4182; 
Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 1015, 
1019; Laurent, XIV, No. 197, 198; Huc, VI, 
No: 50; Baudry ct: Colin, Donations et 
testamenis, Il, No. 2726; Josserand, LII, Na. - 
1644; Alexandresco, ed. 2-a,.1V. partea II, 
p. 405; C. Hamangiu, I.: Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 15049... . : 
"63. Prin rcectractarea revocării,' testa torul revine la prima voinţă care era ma- | 
nifestată în testamentul anterior. (Demo- 
lombe, XXII; No. 163; Troplong, Donati- 
ons ct testaments, IV, No, 2065; Laurent, 

* XIV, No. 197, 199; Iluc, VI,:No. 370; Bau-. 
dry et Colin, Donations et testaments,; II, 
No.- 2728; Planiol, II, No. 2545; Alexan-, dresco, cd. 2-a, IV, partea II, p.'406,.407;, - Comp.:. C. Hamangiu, S 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1505). 
64, Tribunalele vor apreciă în mod su-. veran care a fost inienţiunea. iestatorului : 

„când a retractat revocarea. (Planiol, II], | . 
„No.:2845; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ... 
II,.p. 407, 40s;.C. Iamangiu, -I. Rosetii.. 
Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No: 1505)... 

„d urisprudenţă. | 
„. (Continuare dela '1924 până la 1927), | 

1. Declaraţia expresă de revocarea unui /, | „ “testament este-nulă; dacă iu e. legalizată parțială a. 
„unui testament, poate fi retractată prin. o 

. declarație posterioară care cuprinde “o 

(autentificată) de tribunalul . competent. 
ITrib. Putna S$.. ], 225 din: 14 Iunie 1924, . 
Pand._ Rom. 4925. II. 154... AR 

2, Un act poate fi considerat-ca testa- 
ment olograf posterior, revocatoriu, dacă 
e întocmit cu formele legale, prevăzute de . 

grafe; între altele dacă e scris şi, subscris 
“le “însuşi autorul testamentului. : (Trib. - 
Putna, S 
itom. 1925, 11, 154). 

făcută sub: forma unui. . 

No. 2065; Aubry et Raw 

|. : Rosetti-Bălă- | 

* 

r 

„lege pentru validitatea . testamentelor olo-' E 

ÎI; 225 din 14-Iunie 1924, Pand. ..- 
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Art. 921 

Art. 921. — Testamentul posterior!) nu revoacă 
cel anterior, nu desființează din acesta, decât numai 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil 

anume pe 
acele dis- 

pozițiuni cari sunt necompatibile sau contrare cu acelea ale tes- 
tamentului posterior. (Civ. 802, 920, 923; Civ. Fr. 1036), 

Tezt. fr. Art. 1036.— Les testaments posterieurs qui ne revoqueront pas 
dune manitre expresse les preetdents, n'annulleront, dans ceux-ei, que celles 
des dispositions y eontenues qui se trouveront incompatibles. avec les nouvelles, 
0u qui seront contraires. 

Bibliografie (continuare), 

CoxssTANTISESCU JAc. N., Despre testamente, p. 144, 15. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Apreciere suverană 17— 
19, 23, 37, 16, 84, 8 

Caducitate 7, 
Capacitate 6. - 
Condiţiune rezolutorie 7. 
Condiţiune suspeasivă 7, 
Contrarietate 1, 13, 
Corp cert 46, 52, 53 
Dată 9 
Denaturare 19, a 
Dispoziţiuni incompatibi- 

le, a se vedcă cuvântul: 
„Incompatibilitate”, 

Dispoziţiuni contrare, a sc 
vedeă cuvântul: „Con- 
trarictate”. 

Disirugere 2, 54—63, 65— 
î7, bd, 

Dovadă 62, 69, 70, 12, 73, 
77,.83. 

Executor” testamentar 9. 
Forme $. 
Fraudă 68. 
Imobile 43, 
Incompatibilitate 1, 2,5, 
6—15, 17—19, 26, 27, 

Incompatibilitate intenţi- 
onală 10, 12, 13, 18, 

Incompatibilitate mate: 
rială 10, 11, 13, 18. , 

. Incompatibilitate morală 
10, 12, 13, 18. 

Iaimiciţie +. 
Intenţiune 16, 17, 20—23, 

36, 37, 53, 67, 76, 86. 
Legat cu titlu universal 

25—29, 39—15, ,   

Legat particular 2)—35, 
34—53. 

Legat universal 2)—38. 
Marturi 70, 73, 77, 
Mobile 44. 
Motive determinante 2, 89, 

Nulitate 8. 
Omisiune îș, 
Partaj 33. 
Plină proprietate 11, 4, 
Prezumpțiune 71, 73, 00, 

82, 83, 89, 90, 9, 
Probă, a se vedcă cuvân- 

tul: „Dovadă, 
Recurs 18 
Reducţiune 46. 
Revocare expresă 2. 
Revocare tacită 1 urm. 
Revocarea revocării testa» 

mentului 8, 
Rezoluţiune 7, 
Ruperi In bucăţi,a vedeă 

se cuvântul: „Distruge- 
re“, 

Sarcină 41, 
Stersături 78-—87. 
Sume de bani 346, 51. 
Testament î urm. 
Testament autentic 63,64, 
Testament mistic 58—62. 
Testament olograt 57—59, 

65—63, 
Testament previlegiat 3 
Uzufruct 11, 49, 
Valabilitate 5. 
Vechimea testamentului 3, 
Viciuri de voinţă 8. 

_Yocare tacită a 

„ Doctrină. 

[. Textul art. 1036 c. civ. îr..(921 c. civ. 
rom.), vorbeşte de dispoziţiuni „necompati- 
bile“ sau „contrare”, care au acelaş sens 
deoarece legiuitorul a voit să spună că de 
câte ori  dispoziţiunile posterioare nu se 
pot împăcă cu dispoziţiunile anterioare, 
şi nu pot fi executate toate odată, dispo- 
zițiunile din testamentul anterior vor îi re- 
vocate. (Demolombe, XXII, No. 163; De- 
manie et Colmet de Santerre, IV, No. 155 
bis; Laurent, XIV, No. 205; Baudry ct Co- 
lin, Donations_ct testaments. Il. No. 2730: 
Planio!, III, No. 2545, nota:2; Alexan- 
dresco,. ed. 2-a, IV, partea 1, p. 415; C. 

Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu și Al. Băi- 
coianu, III, No. 1494; Comp contra: 
Mourlon. Il. No. SS2; Colin et Cabitant. 
II. p. 914, 915). 

2. Cu toate că termenii art. 1036 şi 
1055 c. civ, În. (921 şi 923 e. cir. rom.), 
par restrictivi, totuşi se admite că urmă- 
toarele acte şi împrejurări, implică revo- 
carea tacită a testamentelor: 1) Facerea u- 
nui testament nou şi care este incompati- 
bil cu cel anterior; 2) Distrugerea ŞI Tu- 
perca în bucăţi a testamentului; 3) înce- 
tarea unicului motiv care determinase fa- 
cerea testamentului; 4) încheierea de acte 
între vii incompatibile cu testamentul fă- 
cut. In afară de aceste patru împrejurări, 
un testament nu poate fi revocat decât 
printr'o declaraţie expresă de revocare. 
(Dalloz, Râp., Suppl.,. Dispositions entre 
vifs, No. 1025; Comp.: Josserand, III, No. 
1645; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 458, 459; C. Hamangiu. I. Roseiti-Bă- 

"lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1492). 
3, Astfel nu se poate consideră ca o re- 

testamentului, vechimea 
testamentului, afară de cazurile excepţi- 
onale prevăzute de art. 954, 9S7 şi 990 c. 
civ. fr. (S71, 875 şi 852 e. civ. rom.). (Mer- 
lin, Repertoire, ltâvocation de testament, 
$ 5; Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1035, 
No. 13; Demolombe, XXII, No. 260: Gre- 
nier, Donations ct testaments, III, No. 541; 
Alexaidresco, ed. 2-a, LV, partea II, p. 
4538, 459). . 

du Deasemenea faptul că după facerea 
testamentului, s'a născut între testator și 
legatar inimiciţie, nu poate aduce revoca- 
rea tacită a testamentului. (Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 1035, No. 13; Demo- 
lombe. AXII, No. 262; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 438). i. 

5, Pentru ca să aibă loc revocarea ta- 
cită a unui testament, printr'un testament 
posterior necompatibil, trebueşte ca acest 
testament să fie valabil în ceeace priveşte 
forma sa. (Merlin, Râpertoire, Revocation 
de legs, $ 4, No. 3; Questions de droit, 
Revocation de legs, $ 1; Coin-Delisle, 

“ 1) Aci din greşală de tipar, s'a uitat cuvântul „care“, din textul oficial, cuvânt aflător în textul art. 
francez corespunzător. 
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Commentaire, Art. 1057, No. 1: Duranton, 
IX, No. 450; Demolombe, XII, No. 205; 
Grenier, Donations ct testaments, III, No. 
544; Vazeille, Successions, Art. 1057, No. 
3; Troplonz, Donations et testaments, IV, 
o. 2051; Masse et Verge sur Zachariae, 
III, S 502, text şi nota 12, p, 297; Demante 
et Colmet de Santerre, IV, No. 184 bis,Il; 
Aubry et Rau, ed. s-a. VII 8 227, p. 521; 
Daltoz. Rep. Dispositions enire vifs, No, 
4154; Suppl:, Dispositions entue vils, No. 
1057: Baudry et Colin, Donations ct tes- 
taments, II, No. 2746; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 414. nota 1), 

6, Deasemeuca, pentru ca să aibă loc 
revocarea unui testament, 
tament posterior necompatibil, trebuceşte 
ca el să emane dela un testator capabil. 
(Baudry cet Colin, Donations et testa- 
ments, II, No. 2746; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 414, nota 1). 
Tu Revocarea nu va avea loc dacă nout 
Jeuat care revoacă pe cel antericr, este 
făcut sub o condițiune suspensivă care 
nu s'a îndeplinit, deoarece, în acest caz, 
noul legat a devenit caduc; deasemenea 
când noul legat făcut sub ov condiţiune 
rezolutoric, ar îi rezolvit prin îndeplini- 
rea acestei condițiuni. (Merlin. Repertoire, 
Revocation de legs, $ 4, No. 3; Questions 
de droit, ltevocation de less, $ 1; Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1037, No. 1: 
Demolombe, XXII, No. 156, 186; 206 bis; 
Vazeille, Successions, Art. 1037, No. 3; 
Tropleng, Donatious ct testaments, IV, 
No. 20$1; Massc et Vergc sur Zachariae, 
III, $ 502, text și nota 12, p. 297; Demante 
et Colmet de Santerre, K, No. 1814 bis, 
II; Aubry ct Rau. cd. 4-a, VII, $ 735, p. 
521; Dalloz, Rep., Suppl.. Dispositions en- 
tre vifs, No. 1037; Iluc, VI, No. 379; Bau- 
dry et Colin. Donations ct testaments, II, 
No. 2746; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 411). 2 , 

8. Deasemenea, revocarea nu va aveă 
loc, dacii testamentul posterior necompa- 
tibil ar fi nul 
testatorului. (Dalloz, Rcp., Suppl,, Dispo- 
sitions centre vils, No. 1037). 

9. În cazul când există două sau mai 
multe testamente având acceaş dată, și 
cuprinzând dispoziţiuni necompatibile, ele 
vor trebui să fie executate în măsura în 
care această execulare este posibilă. (De- 
molombe, XXII, No. 203; Laurent, XIV, 
No. 202; Huc, VI,-No. 377; Baudry et Co- 
lin, Donations et testamenis, Il, No. 2731: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
415, nota 4). 
„40, Incompatibilitatea între cele două 
festamente poate fi materială şi inten- 

" țională. Incompatibilitatea este materială 
când există o imposibilitate absolută 
ca testamentele să poată fi executate în 
acelaş timp. (Duranton, IX. No. 452; Do- 
molombe, XXII, No. 169: Aubrv ct Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 725, p. 5i7; Dalloz, Râpu 
Suppl., 
Laurent, XIV, No. 204; Iluc, VI, No: 52; 

  

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTĂRE 

rintrun tes-. 

entru vicii ale voinței: 

3196; Suppl., 

“p. 44 C 

Dispositions entre vifs., No. 1025;. 
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II, No. 2733; Alexandresco, cd. 2-a, IV, 
partea Il, p. 416, nota 3; C. Hamaneiu, 
1. Rosctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 141, 
No. 1494; Comp:: Josserand, III, No. 1618). 

[î, Astlei există incompatibilitate ma- 
terială când prin testamentul anterior s'ar 
fi legat unci persoane, plina proprietate a 
unui imobil, iar printrun testament po- 
sterior s'ar fi legat, aceleași persoane, uzu- 
fructul aceluiaș imobil. (Duranton, IX, No. 
352; Aubry et lau, ed, -a, VII, $ 725, text 
şi nota 19, p. 517; Dalloz, Rep., Suppli, 
iDispositions entre vils, No. 1035; Laurent, 
ALV, No. 204; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, II, No. 2733, 2734; Alexan- | 
dresco, ed. 2-a, IV, partea Il, p. 416, nota 
5; C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, LII, No. 1494). 

2, Incompatihilitatea este  intenţio- 
nală, când imposibilitatea de executare 
a testamentelor, deşi nu este materială, 
însă ea rezultă din totalitatea dispozi- 
țiunilor cuprinse în testamentul posterior. 
(Demolombe, ANII, No. 169; Aubry ct 
Rau, cd. -a, VII, $ 725, text și nota 1$, 
p: 5t7; Laurent, XIV, No. 204; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, Il, No. 
2750; Alexandresco, ed. 2-a, IV, pârtea 
II, p. 417, nota 1; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi AL. Băicoianu, JM, No. 1494; 
Comp:: Josserand, ILI, No. 1648). 

13, Atât incompatibilitatea materială 
cât și incompatibilitatea intenţională sau. 
morală între două testamente, aduce re- 
vocarea dispoziţiunilor cuprinse în testa- 
mentul anterior. (Demolombe; XXII, No. 
170; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 183 bis. [; Aubry ct Rau, cd. j-a, VIL. 
Ş 725, p. 517, 518; Dalloz. Rep., Suppl.i 
Dispositions entre vifs, No. 1026: Lau- 
rent, XIV, No. 204; Baudry et Colin. Do- 
nations ct testaments, II, No. 2737; Josse- 
raud, III, No. 1645; Alexandresco, ed. 2-a, . 
IV, partea II, p. 47, is; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Ul, 
No. 1494). 
„14. Potrivit dispoziţiunilor art. 1036 c. 

civ. Îr. (921 c. civ. rom-), testamentul po- 
sterior care nu cuprinde o menţiune ex- 
presă de revocare a testamentului an- 
terior, nu revoacă din acesta decât nu- 
mai acele dispoziţiuni cari. sunt nccom- 
patibile sau contrare cu acele ale testa- 
mentului posterior. (Merlin, Repertoire, 
H&vocation de legs, $ 2, No. 2: Demo: 
lombe. XXII, No. 166; Aubry et Rau, ed. 
s-a, VII, $ 725, text şi noia 17, p. 57; 
Dalloz. hep., Dispositions entre vis, :xo0, 

Dispositions entre vifs, No. 
1024; Laurent, XIV, No. 201; Huc, VI, No. 
571; Baudry et Colin, Donations et tes 
taments, Il, No. 2730; Josserand, III, No. 
1616; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, 

, - Hamangiu, I. Rosetti-Bălinescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1493). 

15, Astfel un legat cuprins întrun 
testament anterior, nu esie revocat prin 
faptul că a fost omis a fi trecut în testa- 
mentul posterior care nu cuprinde o men- 

Baudry et Colin, Donations et testumenis, 
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pune expresă de revocare a testumentu- 
ui anterior sau a legatului făcut, nici 

nu cuprinde o dispoziţie incompatibilă cu 
acest legat, (Coin-Delisle, Commentaire, 
Art. 1036, No. 2; Toullier, V, No. 640; De- 
molombe, XXII, No. 201; Aubry et lau. 
ed, 4-a, VII, Ş 725, p. 518; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 4198; Contra: 
Laurent, XLV, No. 207). 

18, Dacă însă din testamentul poste- 
rior, va rezultă întențiunea testatorului 
de a face o repartizare unică şi complectă 
a averei sale, legatul din testamentul an- 
terior va îi revocat. (Demolombe, XALL. 
No. 170; Dalloz, hep., Suppl., Dispositions 
enire vils, No. 1028). 

17. Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran dacă intenţiunca testatorului a 
fost de a revocă dispoziţiunile cuprinse 
întrun testament anterior, sau dacă 
există iucompatibilitate între_dispoziţiu- 
nile mai multor testamente. (Demolombe, 
XXII, No. 171; Aubry et Rau, ed. 1-a, 
VII, $ 725, p. 5iz; Dalloz, Râp., Disposi- 
tions entre vifs, No. 4201; Suppl., Diposi- 

„tions entre vils, No. 1027; Laurent, XIV, 
No. 205, 207;. Baudry et Colin, Donations 
et “testaments, II, No. 2755; Comp:: A- 
lexandresco,. ed. 2-a, IV, partea II, p. 410). 

18. După altă părere, tribunalele vor 
apreciă în mod suveran numai incompa- 
tibilitatea intențională însă în privinţa” 
incompatibilităţii materale, aprecierea va 
putcă îi cenzurată de instanţa de recurs 
pentru violarea dispoziţiunilor art. 1056 
e. civ, În. (921 ce. civ. rom), deoarece în 
acest caz, revocarea tacită este evi- 
dentă şi necesară. (Demolombe, XII, No. 
171; Aubry et Rau, cd. t-a, VII, $ 72% 
text şi nota 20, p. 517; Josserand, III, 
No. 1647; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 418; C, Hamangiu, IL. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III,.No. 1495). 
19, Tribunalele în upretierea, incom- 
patibilităţii dispoziţiunilor a mai multe 

testamenie, sunt obligate să nu denatu- 
reze niciuna din clauzele testamentului 
supus aprecierei lor. (Baudry ct Colin, 
Donations et testaments, II, No, 2739; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea IL, p. 416). 
20, Când s'au instituit prin două tes- 

tamente succesive câte un legatar uni- 

versal, instituirea din primul testament 
este revocată dacă din cuprinsul celui 
de al doilea testament sau din împreju- 
răvile cauzei rezultă cu suficienţă in- 
tenţiunca testatorului de revocare. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1036, No. 5: 
Toullier, V, No. 616; Duranton, lă, No. 
445; Demolombe, XXII, No. 175; Demante 
ct Colmet de Santerre, 1V, No. 185 bis, 

„I;. Aubry et Rau, ed. t-a, VII, $ 725, text 
și nota 25, p. 519, 520; Dalloz, Rep., Dis- 
ositions entre _vifs, No. 4205; Laurent, 

XIV, No. 209; Huc, VI, No. 572; Baudry 
et Colin, Donations ct testaments, II, No. 
2741; Josserand, III, No. 1645; C. Haman- 

iu, IL. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu; 
II, No. 1495). 
94, Dacă însă din cuprinsul testamen- 
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tului posterior rezultă că, intenția testa- 

torului a fost ca ambele instituiri de le- 

gatari universali să fie menținute, se va 
urmă conform voinţei sale. (Dalloz, Rep. 

Dispositions entre viis, No. 420; Josse- 

rand, III, No. 1648; Alexandresco, ed. 2-a, 

IV, partea Il, p. 415, nota 4; C. Hamangiu, 
I, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1495). . 

99, Când sau instituit prin două: tes- 

tamente succesive câte un legatar univer- 
sal şi când nici din.termenii celui de 

al doilea testament, nici din împrejurări, 

nu se poate deduce intențiunea testato- 

rului de a revocă sau de a menţine insti- 

tuirca din testamentul anterior, după o 

părere, deşi rezolvarea acestei chestiuni 

constitue o chestiune de fapt, ca însă re- 

zultă în sensul revocării din dispoziţiu- 
nile art. 1045 ce. civ. în. (02 ce. cir. rom.), 

„care exclude în mod implicit, conjonc- 
țiunca între legatarii universali instituiţi 
»rin două testamente diferite. (Duranton, 
N, No. 445; Vazeille, Successions, Art. 

1036, No. 2; Demanie et Colmet de San- 
terre, IV, No. 185 bis, L; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, .$ 725, text şi nota 25, p. 
519; Iluc, VI, No. 373; Baudry et Coliu, 
Donations ct testaments, II, No. 27415 C. 

Rosciti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, LII, No. 1495; Comp:: Demo- 
lombe, XXII, No. 173). 
23, După altă părere, în acest caz tre- 

buese menținute umbele instituiri de le- 
xatari universali. (Merlin, Repertoire, Re- 
vocation de legs, $ 2; Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 1036, No. 5; Toullier, Y, 
No. 646: Troplong, Donations ct testa- 
ments, IV, No. 2077; Poujol, Donations 
ct testaments, Art. 1036, Ao. 5; Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vifs, No. 420; 
Suppl., Dispositions entre _vifs, No. 1032; 
Comp.: Demolombe, XXII, No. 173; 4A- 
lexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 413, 
nota 4). | | 
24, In cazul câud acecaş persoană a 

fost instituită legatară universală prin 
douii testamente. succesive, prima insti- 
tuire va fi revocată şi se va menţine, cea- 
de a doua instituire, cu toate sarcinele 
şi modalităţile prevăzute de. testator. 
(Iluc, VI, No. 372; Comp.: Demolombe, 
XXII, No. 190). 

25, Dacă o persoană a fost instituită 
printrun testament legatară universală, 
acest legat este revocat prin instituirea 
acelciaş persoane ca legatară cu titlu uni-" 
versal printr'un testament posterior. (De- 
molombe, XXII, No. 190). : 
26. Nu există incompatibilitate, în 

principiu, între două testamente succesive 
„dintre care unul cuprinde o instituire de 
legatar universal, iar celălalt o instituire 
de legatar cu titlu universal. (Merlin, 
Râpertoire, Râvocation de legs, $:2, No. 
2: Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1036, 
No. 6; -Demolombe, XXII, No. 173; Va- 
zeille, Successions, Art. 1036, No. 6: Tro- 
plong» Donations et testaments, IV, No. 
%078;. Grenier, Donations ct testaments,
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I, No. 535: Demante et Colmet de San- terre, IV, No, 183 bis, I; Aubry et Rau. ed. 4-a, VII, $ 725, text şi nota 24, p. 5is; Dalloz, ep. Dispositions entre vils, No. 1203; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1050; Laurent, XIV, No. 240; Huc, VI, No. 574, 375; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea IÎ, p. 42, nota i; C, Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, INT, No. 1495). | 
27. Această soluțiune nu sufere dis- cuţiune când prin primul festament s*a instituit un legatar universal iar prin cel de al doilea testament sa instituit un lezatar cu titlu universal, (Merlin, R6- pertoire, Iâvocatiun de legs, $ 2, No. 2; Coin-Delisle, Commentaire. Art, 1036, 1xo- 

6; Demolombe. XAU, No. 175; Grenier, „.. Donations ct testamenis, |, No. 543; Va- zeille, Successions, Art. 1036, No. 6: Tro- " plong, Donations ct testaments, IV, No. 
2075; Aubry et Rau, ed. 1-a, VII, $ 72, 
p: 515; Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions enire vils, No. 1050; Laurent, -XLV, No. 
210; Hue, YI, No. 374: C. Ilamangiu, |. 
Rosetii-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III. 
No. 1493). . 
28, In. cazul când prin primul testa- 

ment S'a instituit un legatar cu titlu uni- 
versal iar prin cel de al doilea testament 
su instituit un legatar universal, după o 
părere, ambele instituiri se vor menţine. 
(Merlin, Râpertoire, Revocation de legs, 
S 2; No, 2; Coin-Delisle Commentaire, Art. 
1056, No. 6: Grenier, Donations et tesia- 
menis, |, No. 543: Troplous, Donations et 
testumenis, IV, No. 2078; Dalloz, Rp 
Dispositions entre viis, No. 420; Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 1050; C. Ila- 
mangiu; Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, IL, No. 1495). 

29, După altă părere, în acost caz 
legatul cu titlu universal este revocat 
prin instituirea de legatar universal fa- 
cută. prin testamentul posterior. (Duran- 
ton, N No. 447; Demolombe, 

30. In cazul când prin acelaş testa- 
ment, o persoană este instituită legatară 
universală şi legatară cu titlu particular, 
se vor menţine ambele dispoziţiuni, de- 
oarece nu există contradicțiune între ele. 
(Demolombe, XXII, No. 190; Dalloz, Rep. 
ispositions entre vifs, No. 4209).  -- 
31, Deasemenea, se vor menţine am- bete dispozițiuni când o persoană 'a fost instituită prin primul testament legatară cu titlu particular, iar printr'un testa 

ment posterior, legatară universală. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art, 1036, 
Demante et Colmet de Santerre, IV, No 
185 bis, I; Aubry et Rau, ed. 1-a, VII, $ 
725, p. 519: Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 4211). 
32. Deasemenea, după o părere; se vor menţine ambele dispoziţiuni când o 

persoană a fost instituită printr'un tes- 
tament anterior 'legatară universală şi 
printrun testament posterior 
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particulară. (Coin-Delisle, Commentaire, 
art. 1030, No. Ss; Dalloz, Râp., Disposi- 
tions centre vifs, No. 4217). 
33, După altă părere, în acest cuz le- 

gatul universal va îi revocat, căci prin 
legatul particular făcut prin cel de a] 
doilea testament, testatorul a in jeles că 
nu mui voeşte să dea excedentul succe- 
siunci legatarului, (Demolombe, XXII, 
No. 190; Laurent, XIV, No. 245; lluc, VI, 
No. 375). | o 
34, În cazul când printrun testament 

se fac mai multe legate particulare, ele 
nu sunt revocate, în principiu, printr'uu 
testament posterior care cuprinde o insti- 
tuire de legatar universal. (Merlin, R6- 
pertoire, Revocation de les. $ 2, No, 3; 

* Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1036, No. 
6; Demolombe, XXII, No. 180; Grenier, 
Donations ct testaments, 
plons Donations ct testaments, IV, No. 
208; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 725, 
text şi nota 24, p, 518; Dalloz, Râp., Dis- 
positions entre vils, No. 4212; Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 1050; Josserand, 
ALI, No. ' 1648; Ilamangsiu, |. Rosetii- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. No, 1495; 
Contra: Duranton. IN, No, 417; Laurent, 
XIV, No. 211, 212; Iluc, VI, No. 374; Bau- 
dry ct Colin, Donations et testaments, Il No. 2742). 
35, Această soluţiune are loc mai ales 

„atunci când cel puţin legatele particulare 
cuprinse în testamentul anterior nu au 
epuizat întreaga succesiune. (Demolombe, 
NAIL, No. 180; Aubry et Rau, cd. s-a, VI, 
$ 725, p. 518; Dalloz, Râp., Suppl., Dis- 
positions .entre vifs, No. 1030). | 
36. Lestamentul posterior, care cu- 

prinde o instituire de legatar universal, 
va revocă testamentul anterior, care cu- 
prinde legate particulare,: când aceasta : 
va rezultă din termenii întrebuințați de 
testator. (Dalloz, Râp., Dispositions cen- 
tre vils, No. 4214: Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 1031; Laurent, XIV, No. 
206, 208; Josserand, III, No. 1648; C. Ma- 
mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1495). | 
37, Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran, dacă din termenii întrebuințaţi 
de testator,: rezultă că testamentul po- 
sterior, care cuprinde o instituire de le- 
gatar universal, a revocat testamentul 
anterior, care cuprinde inștituire _ de 
legatari particulari. (Dalloz, Râp., Dis- 
positions entre vifs, No. 4215; Laurent, 
ALV, No. 211; Josserand, III, No. 16485: 

ŞI AL. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 
Băicoianu, III, No. 1495). Ea 
88, Un testament posterior care cu- 

prinde legate particulare nu revoacă un 
. . e.) . testament anterior care cuprinde o insti- 

tuire de legatar universal, ci micşorează 
numai profitul .legatarului universal. 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art. .1036, 
No. 8; Demolombe, XXII, No. 176; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre viîs, No. 4216; 
Laurent, ĂIV,: No. 213: Huc, VI, No. 333; 
Josserand, III, No. 164$). 
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39. In cazul când prin două testamente 
succesive s'au făcut două legate cu titlu 
universal, la două persoane deoscbite, 
trebueşte de făcut o distincţiune: dacă 
ambele cotităţi sunt deosebite, deci. se 
pot execută ambele legate cu titlu uni- 
versal testamentul anterior nu va fi re- 
vocat prin testamentul posterior. (Demo- 
lombe, XXII, No. 178; Huc, VI, No. 376). 
40, Astfel ar fi cazul când testatorul 

neavând moştenitori rezervatari, a  le- 

sat prin primul testament, jumătate din 
succesiunea sa unci persoane, iar prin 

testamentul posterior a legat deasemenea 
unei alte persoane, jumătate din succe- 

_siunca sa; în acest caz ambele testamente 

pot fi executate pe câte jumătate din 

succesiune. (Demolombe, XXII, No. 178: 
Ilue, VI, No. 346). 

4|, In cazul când prin două testamente 

succesive s'au făcut două legate cu titlu 

universal. la două persoane deosebite, dacă 

legatele sunt privitoare la acecaş cotitate 

în întregime, primul testament va [i re- 

vocat, dacă însă cel de al doilea legat 

este mai mic decât cel anterior, el va fi 

considerat ca o sarcină a celui anterior. 

(Demolombe, XXII, No. 178; Huc, VI, No. 

376). | ie 
42, In cazul când acecaş persoană a 

fost instituită legatară cu titlu univer- 

“sal prin două testamente succesive, dacă 

fracțiunea sau cotitatea este acceaş în 

ambele iecstamente, revocarea nu se pre- 

supune; prezumpțiunea de revocare are 

însă loc dacă cotitatea sau fracțiunea din 

cel de al doilea testament este mai mare 

sau mai mică decât cea din testamentul 
anterior. (Demolombe, XXII, No. 191). 

43, In cazul când aceeaș persoană a 

fost instituită legatară cu titlu universal 

printr'un testament asupra tuturor lucru- 

zilor mobile, iar printr'un testament po- 

sterior asupra tuturor imobilelor, sau in- 

vers, pentru a se apreciă dacă este sau 

nu revocare, se vor cercetă termenii Îîn- 

trebuinjaţi de testator_şi împrejurările 
de fapt. (Demolombe, XXII, No. 192). 

44, Testamentul prin care s'a instituit 
o persoană ca legatar cu titlu universal 
nu este revocat printr'un testament poste- 
rior prin care o altă persoană a fost in- 
stituit legatar cu titlu particular. (De-. 

molombe;, XXII, No. :179; Alexandresco, * 

ed. 2-a; IV, partea II, p. 415, nota 4). 
45, Legatul cu titlu particular cu- 

prins întrun testament este revocat, a- 

fară de dispoziţiuni contrare, printrun 

legat cu titlu universal cuprins întrun 

testament posterior, în favoarea aceleiaş 

persoane. (Demolombe, XXII, No. 181). 

46, Un legat cu titlu particular al 
unui corp cert sau a unei sume de bani, 
cuprins într'un testament, nu este revo- 

cat printrun testament posterior care 
cuprinde deasemenea un legat cu titlu 
particular al unui corp cert deosebit sau 

a unei sume de bani egală sau diferită 

de cea cuprinsă în primul - testament. 

Dacă suma legatelor particulare întrece 
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valoarea succesiunei, ele vor fi reduse 
în mod proporțional. (Merlin, Repertoire, 
Legs, section 4, $ 3, No. 22; Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 1036, No. 8; Duranton, 
IX, No. 448; Demolombe, XXII, No. 182, 
185; 'Troplong, Donations ct _testaments, 

IV, No. 2072; Dalloz, hâp.„ Dispositions 
entre viis, No. 4021). 
47, |n cazul când s'a legat acelaş lu- 

ceru cu titlu particular, unei aceleiaș per- 
soane, prin testamente succesive, revo- 
carea nu se presupune. (Dalloz, cp. 
Dispositions entre vils, No. 4222; Baudry 
et Colin, Donations ct testaments, Il, Xo. 

2745). 
48, Testamentul, prin care se leagă 

cu titlu particular unei persoane, o parte 
numai din bunurile ce i sau legat. cu 
titlu particular printrun testament an- 
terior, îl revoacă pe acesta, afară de ca- 
zul când se constată că scopul testamen- 
tului posterior a fost de a se explică dis- 
pozițiunile din testamentul anterior. 
(Coin-Delisle, Commentaire, - Art. - 1036, 
No. 9; Toullier, V, No. 641; Demolombe, 
XXII, No. 193; Troplong, Donations et 
testaments, IV, No. 2070; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vils, No. 4223; Laurent, 
XIV, No. 214; Iluc, VI, No. 372). . 
49, Asilel legatul plinei proprietuţi 

a unui lucru, făcut unei persoane prin- 
irun testament, este revocat printrun 
testament posterior prin care s'a legat a- 
celeiaş persoane! uzufructul . aceluiaş 
lucru. (Coin-lelisle, Commentaire, Art. 
1036, No. 9: Demolombe, XXII, No. 19%; 
Troplong, Donations ct testaments, 1V, 
No. 2070; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 4223; Laurent, XIY, No. 214; Iluc, 
VI, No. 529). 

50, Legatul. particular al unui lucru 
făcut unei persoane printr'un testament, 
nu csie revocat printr'un testament no- 
sterior, prin care s'a legat acelciaş per- 

soane un alt lucru. (Merlin, Râpertoire, 

Reâvocation de legs, $ 2, No. î: Coin-De- 
lisle, Commentaire, Art. 1036, No. 8; De- 
molombe; XXII, No. 197; 'Troplong, Do- 

. . 

“nations ct testaments, IV, No. 2070, 2071, 

2073; Dalloz, Rep. Dispositions entre vils, 

No. 4227; Huc, VI, No. 577; Baudry et 

Colin, Donations et testaments, II, No. 
2745; Contra: Toullier, V, No. 645; Lau- 

rent, XIV, No. 215). a 

54, Legatele particulare ale unei can- 
tităpi, cum ar fi lezatele de sume de bani, 

făcute aceleiaş persoane, prin testamente 
succesive, se vor execută toate, nefiind - 
în principiu revocate unele prin altele, 

(Merlin, Râpertoire, Legs, section 4, 

5, No. 22; Coin-Delisle, Commentaire, Art. 

1036, No. 8; Demolombe, XXII, No. 19%; 
Troplong, Donations ct testaments,. IV, 
No. 2072; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 
725, text şi nota 25, p. 518; Dalloz, Rep» 
Dispositions entre vifs, No. 422$; Huc, VI, 
No..577; Contra: Laurent, XIV, No. 217), 

52, Legatul unui corp cert făcut unei 

persoane, după părerea dominantă, este 
revocat prin legatul aceluiaș corp cert 
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unei alte persoune, printr'un testament 
posterior. (Delvincourt, II, p. 555: Duran- 
ton. IĂ, No. 445; Demolombe, XXII, No. 
154: Vazeille, Successions, Art. 1056, No. 
2: Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 155 bis, |: Aubry ct Rau, ed. -a, VII, 
$ 725, text şi nota 519; Laurent, XIV. No. 
216; Iluc, VI, No. 577; Baudry et Colin, 
Donativns et testaments, II, No..2740). 
53, După altă părere, în acest caz, 

lezatele vor îi menținute şi lucrul se va 
împărți între toţi lesatarii, afară de in- 
tenţie contrară a  testatorului. (Merlin, 
Rcpertoire, &vocation de less, $ 2, Art. 
2; Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1036, 
No. îi: 'Toullier, V, No. 645; 'Troplong, 
Donations ct testaments, LV, No. 2075; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
4252). 

54, Revocarea tucită a testamentului, 
poate rezultă din distrugerea materială 
sau dinu ruperea în bucăţi a actului, fă- 
cute cu voință de către însăşi testatorul. 
(Merlin, Rcpertoire, Râvocation de tes- 
tameut, $ 4, No. 1, 3; Toullier, V, No. 
617; Duranton, IX, No. 466; Demolombe, 
AMI, No. 245; Grenier, Donations et tes- 
taments, III, No. 347: 'Troplong, Dona- 
tions et testaments, 1V, No. 2107, 2105; 
Aubry ct Rau, ed. s-a, VII, $ 725, p. 5%: 
Dalloz, R&p., Dispositions entre viis, No. 
4275; Supă. Dispositions entre vils, No. 
1055; Laurent, XIV, No. 253; Iluc, VI, No. 
5834; Baudryv et Colin. Donations ct tes- 
taments, II, No. 2782; Planiol, III, No. 
2545; Josserand, IL, .No. 1653; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 451, 452; - 
C. Ilamangiu, 1. Rosetii-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, ILL, No. 1501, 1505). 
55, După altă părere, distrugerea tes- 

tamentului provoacă o imposibilitate ma- 
terială de a execută testamentul, deoarece 
nu mai există mijloc legal de a constată: 
intenţiunea testatorului, însă ca nu con- 
stitue un caz de revocare tacită a testa- 
mentului, întrucât nici un articol din co- 

„dul civil nu o menţionează nicăeri, iar 
cazurile de revocare tacită a testamen- 
telor sunt enumerate de lege în mod li- 
mitativ. (Colin ct Capitant, ÎL, p- 916, 917). 
56, După această a doua părere, dis- 

trugerea * testamentului constituind o 
piedică pur materială la executarea dis- 
pozijiunilor testamentare, jar nu un caz 
de revocare tacită a testamentului, ba- 
zată pe voința prezumată a testatorului, 
nu € nevoie şi nu importă să se cerceteze . dacă distrugerea s'a făcut din voinţa sau 
fără voinţa testatorului, deoarece în am- 
bele cazuri există acelaş efect, adică ine- 
ficacitatea testamentului. (Colin ct Ca- 
Ppitant, III, No. 916, 917). 

57, Principiile prevăzute în notele 
precedente cu privire la revocarea testa- 
mentelor prin dstrugerea lor, îşi găsesc 
aplicaţiunea la testamentele olografe, 
mistice şi autentice. (Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 455, 456). 

58. In ceeace priveşte testamentul, 
mistic, ruperea sigiliilor sau a plicului 
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care il cuprinde, chiar dacă acest fapt pro- 
vine dela testator, nu aduce revocarea tes- 
tamentului, dacă el este scris în întregime, 
datat şi semnat de iestator, deoarece în 
acest caz, testamentul are valoarea unui 
testament olograf._ (Delrincourt, II, p. 
354; Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1035, 
No. 18; 'Toullier, Y, No. 664 urm.: Duran: 
ton, IX,:No. 470: Demolombe, XAul, No. 
25S; Troplong, Donations ct testaments, 
IV, No. 2116; Dalloz, Râp., Dispositions en- 
tre vils, No. 428; Aubry ct lau, cd. 4-a, 
VII, $ 725, p. 525; Laurent, XIV, No. 241; 
Huc, VI, No. 584; Baudry et Colin, Dona- 
tions ct testaments, II, No. 2792; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 457). 
59. Ducă însă testamentul închis - în 

plic, nu are valoarea unui testament olo- 
graf, revocarea va aveă Joc. (Merlin, Re- 
pertoire. Revocation de testament, $ 4, 
No. 1; Delvincourt, II, p. 384; Coin-De. 
lisle, Commentaire, Art. 1033, No. 1$; 
Toullier, Y, Ko. 6iz7: Duranton. IX, No. 
+70; Demolombe, XXII, No. 258; Troplonzg, 
Donations et testaments, IV, No. 2117; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 7%, p. 528; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vils, No. 
275; Laurent, XIV, No. 241; Baudry cet 
Colin, Donations et testamenis, II, No. 
279; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 4537). | 
60. In cazul când ruperea sigiliilor 

sau a plicului care. conţine testamentul 
mistic provine dela un terţ, fără parti- 
ciparea testatorului, revocarea nu are loc, 
(Dalloz, R€p., Dispositions entre vifs, No. 
5548, 4279; Laurent, XIV, No, 241; Baudry 
et Colin, Donatious ct testaments, II, No. 
2792: Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea ||, 
p. 457). . 

61. Deasemenea nu arc loc revocarea 
dacă ruperea sigiliilor sau a plicului care 
conţine testamentul mistic, s'a făcut prin- 
trun accident sau eveniment, indepen- 
dent de voința testatorului. (Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 5343, 4279). 
62, In cazul când există îndoială dacă 

ruperea sigiliilor sau plicului care con- . 
ține un testament mistic s'a făcut de că- 
tre testator sau prin accident, dovada sc 
va face de cei în: mâinele cărora s'a gă- 
sit. testamentul de deschiderea suecesiu- 
nci. (Dalloz, Rp.” Suppl., Dispositions 
entre vils, No. 3347). , 
„63. In privinţa testamentelor auten- 

tice, deoarece potrivit legei autentificării 
actelor, există două originale și anume, 
unul dat în păstrarea părţii testatoare 
iar celălalt în păstrarea tribunalului, care 
l-a autentificat, distrugerea sau nepre- 
zentarea originalului aflat în mâna părții 

„nu constitue o prezumpţiune de revo- 
care, deoarece există celălalt original la 
tribunal. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- tea II, p. 436; C. Hamangiu, [. Rosetti- 
Bălănescu şi A]. Băicoianu, III, No. 1503). 
64, Dacă testatorul voeşte să revoace 

un testament autentic, fără a face un 
alt testament, cl se va preciză înaintea 
tribunalului care a autentificat testa- 
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mentul şi va declară că: voește să-l re- 
voace, iar tribunalul va încheiă un pro- 
ces-verbal, de care va face menţiune pe 
marginea testamentului aflător în arhiva 
tribunalului. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 436, 457). 
85, Distrugerea materială sau rupe- 

rea în bucăți a unui testament olosraf, 
făcute.cu voinţă de către însuşi testatorul, 
aduce, în principiu, revocarea festamen- 
tului. (Merlin, Repertoire, Rvocation de 
testament, $ 4; 

-taire, Art. 1035, No. 15; Toullier, V, No. 
657; Duranton, IX, No. 466; Demolombe, 

XXII, No. 218; Grenier, Donations cet tes- 

taments, I, No. 347; Troplong, Donations 
et testaments, IV, No. 2107; Marcade, 
Art, 103, No. 3; Aubry ct Rau, cd. da, 

VII, $ 725, p. 59%; Dalloz, Rep., Dispo- 

sitions entire vils, No. 4981; Suppl Dis- 

positions centre “vifs, No.. 1035; Laurent, 

XIV, No. 24; iluc, VI, No. 3S4; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, Il, No. 

2782; Planiol, III, No. 2545; Josserand, Iil, 

No. 1655; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 

tea II, p. 451, 452; C. lamangiu, |. Ro- 

setti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, LII, No. 

1505). ” ” 

66. Distrugerea materială sau rupe: 
rea în bucăţi a unui testament ologral, 

făcute cu voință de către însuşi testa- 
torul, nu aduce revocarea testamentului, 
când existau mai multe originale sau 

exemplare ale testamentului olograf, 

(Merlin, Repertoire, Revocation de _tes- 

tament, $ 3, No. 1, 3; Coin-Delisle, Com- 

mentaire, Art. 1035, No. 16; Toullier, V, 

No. 637; Duranton, LX, No. 465; Demo- 

lombe, ÎXII, No. 249; Troplong, Dona- 

tions et testaments, LV, No. 2112; AMlasse- 

et Verg6 sur Zachariac, II, $ 502, text şi 

nota 2, p. 296; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, 

ş 705, p. 526, 527; Dalloz, Rep, Dispo- 

sitions entre vils, No. 4290; Suppl., Dis- 
ositions entre vifs, No. 1055; Laurent, 

NV, No. 245; Huc, VI, No. 3854; Baudry et 

Colin, Dohations et testaments, Îl, No. 

2790; Josserand, III, No. 1635;. Alexan- 

dresco, cd. 2-a, IV, partea IL, p. 454, 45; 
C. Hamangiu, I. Bosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1503). 
67. In acest.caz, nu sar puteă hotări 

de tribunale că astfel a fost intenţiunea 
testatorului, adică de a revocă testamen- 
tul. (Demolombe, XXII, No. 249; Alexan- 
dresto, ed. 2-a, IV, partea II, p. 455; C. 
Hamangiu. 1. . Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, IlI, No. 1505). 
--68), Dacă însă sar face dovada că 
originalele sau exemplarele testamentu- 
lui olograf distrus sau rupt în bucăţi de 
testator, au rămas neatinse din cauza 
fraudei terţilor la care ele erau depuse, : 
revocarea va :avcă loc. (Demolombe, 
NNII,: No. 250: Troplong, Donations et tes- 
taments, IV; No. 2115; Aubry.et Rau, ed., 
4-a, VII, $ 725, nota 51, p. 527;. Dalloz, 
Rep, Dispositions entre vifs, No. 491: 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1055: 
Laurent, XIV, No: 244; Baudry et Colin, 

oin-Delisle, :Commen- - 
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“la proba „contrarie. (Merlin, 

Codul civil 

Donations et testaments, II, No. 2791; A- 
lexandrescu, ed. s-a, 1V, partea II, p. 455). 
G9. In cazul când testamentul olograi 

- ar îi fost rupt de o terță persoană, nu 
are loc revocurea şi existența şi conţinu- 
tul testamentului vor putea li dovedite, fie 
prin reunirea bucăţilor rămase din tes- 
tamentul rupt, fie prin orice altă probă 
legală. (Duranton, IX, No. +7; Cmo- 
lombe,: XXII, No. 245: Troplong, Dona- 
tions et testaments, LV, No. 2109; Aubre 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ 725, p. 527; Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vils, No. 4251; 
Laurent, ALV, No. 239; Iuc, VI, No. 354; 
Baudry ct Colin, Donations ct testaments, 
II, No. 2785; Planiol, IL], No. 2650, 3845: 
Josserand, LII, No. 1655; Alexandresco, 
ed. 2-u, IV, partea II, p. 455; C. Hamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, 
No. 1503). 

70, In acest caz se poate dovedi cu 
marturi existenţa și conţinutul testamen- 
tului olograf ca și în cazul când testa- 
mentul s'ar fi distrus printr'un accident. 
(Dalloz, Rep., Dispositions entre vils, No. 
4282; Laurent, XII, No. 113 urm; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, LI, No- 
1807, 2757, 2793; Planiol, III, No. 2689, 
3845; Josserand, III, No. 1655; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 433; C. 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, Il, No. 1505).. 

74. In cazul când su găsit printre 
hârtiile testatorului, testamentul său rupt 
în bucăţi, există, în principiu, prezump- 
țiunea că cl a fost rupt de testator, până 

Repertoire, 

Re&vocation de testament, $ 4, No. 1; Du- 
ranton,. ÎN, No. 471; Demolombe, XĂII, 
No. 254; Troplong, Donations ct testa- 
ments, 1YV, No. 2109; Aubry et Rau, cd. 

4-a, VII, $ 725, p. 527; Dalloz, Rep-, Suppl. 
Dispositions entre vils, No. 1058; Laurent. 
NLY, No. 259; Baudry ct Colin, Donations 

ct testaments, II, No. 2786; Josserand, III, 

No. 1655). , 

72, In: acest caz, dovada se va face 

de cei ce se pretinde instituit, iar nu de 

moștenitorul legitim. (Demolombe, XXII, 
No. 254; Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 1058; Laurent, XIV, No. 

259; Baudry ct Colin, Donations ct tes- 

taments, Il, No. 2786; Alexandresco, ed. 

da, IV, partea II, p. 455). | 
73, Dovada, în acest caz, că ruperea 

testamentului olograf este faptul unui 
terț iar nu ul testatorului, va puteă îi 
făcută prin martori sau prezumpțiuni, 
deoarece în cauză este vorba de dovada 
unui fapt material. (Demolombe, XAti, 
No. 255; Laurent, XIV, No. 242; Baudry 
et Colin, Donations ct testaments, II, 1vo. 
No. 2787; Alexandresco, cd. 2-a, IV, par- 

tea TI, op. 454). , 
“Du In cazul când testamentul olograf 

a iost găsit rupt în bucăţi la o terță per- 
soană, există prezumpțiunea că el a fost 
rupt nu de testator, ci de un terţ. (Mer- 
lin, Râpertoire, Râvocation de testament, 
$ 4, No. 3: Toullier, V, No. 635; Troplons, 
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Donations et testaments, IV, No. 2107, 
2110; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 73, 
p. 527; Dalloz, Râp.. Suppl., Dispositions 
entre vils, No. 1058; Josserand, III, No. 
1055: Contra: Demolombe, XXII, No. 254; 
Laurent, XIV, No. 259; Baudry et Colin. 
Donations et testaments, |. No. 2:85. 
2780), 

75, hupereu în bucăţi a testamentului 
olograf făcută de însuși testatorul, numai 
atunci va aduce revocarea, când va există 
Siguranța că astiel a fost voința testato- 
rului. (Laurent, XIV, No. 239; Ilue, VI, 
No. 384; Baudry ct Colin, Donations [i 
testamenis, II, No. 2753: Josserand, IL, 
No. 1655; C. Hamangiu, |. Rosetii-Bălă. 
nescu şi Al. Băicoianu. III, No. 1503). 

76, Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran dacă distrugerea testamentului 
este datorită unui accident sau e făcută 
de către testator cu intenția de a-l .re- vocă. (Baudry et Colin, Donations et tes 
taments, II, No. 2783; Alexandresco, ed. 
2-a, 1V, partea, II, p. 455, 454). 

7. Această dovadă se va puteă face totdeauna prin murturi sau prezumpţiuni. (Demolombe, XXII, No. 255; Laurent, XIV, No. 242; Alexandresco, ed. 3-a. IV, par- 
tea II, p. 454). 

78, Dispoziţiunile dintrun testament olosraf pe care testatorul le-a şters, vor [i considerate ca revocate, (Merlin, R&- pertoire, Revocation de testament, $ 4, No, 1; Coin-Delisle, Commentaire,. Art. 1035, No. 15; 'Toullier, V, No. 657; Du- ranton, IX, No. 406, 467; Demolombe, 
NAIL, No. 251; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, S 725, p. 527; Troplong, Donationș et tes- taments, IV, No. 2117; Dalloz, hep-, Dis- positions entre vis, No. ş281; Suppl., Dis- positions entre vifs, No. 1036; Pauront. AL, No. 245; Baudry et Colin, Donations et testaments, II, No. 2788; Josserand, ut, No. 1635; Alexandresco, 'ed. 2-a, IV, par- tea II, p. 43: C. Hamangiu, |. Rosetti- Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 1502). 9, Accastă soluţiune are loc mai cu - “seamă dacă se constată că ştergerea dis- pozițiunilor s'a făcut de testator cu voință iar nu din nebăgare de scamă. (ubry ct Rau, ed. 4-a. VII, $ 705, p, 527: Dalloz, R€p., Dispositions entre vifs, No. 4086; Josserand. III, No. 1655; 
ed. 2-a. IV, partea II, p. 455: C. Haman- iu, I. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. No. 1502, 1505). 
80, Ştersăturile dispoziţiunilor — din- ir'un testament olograf sunt presupuse ca făcute de către testator cu voință, iar nu din nehbăgare de seamă, dacă nici o. îm- rejurare nu probează contrarul. (Dalloz, &p., Dispositions entre vifs, No. 4286), 81. Dispoziţiunile şterse vor fi consi- derate ca revocate, chiar dacă ele sar “mai puteă ceti. (Merlin, Repertoire, R6- vocation de testament, $ 4, No. 4; Duran- ton, IX, No. 467; Daltoz, Rep., Disposi- tions entre vils, No. 4286). . - 
82. Când testamentul olograf având pe el ștersături de dispoziţiuni este găsit 
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în hârtiile testatorului, aceste ştersături 
sunt prezumate ca făcute de către tes- 
tator. (Merlin, Repertoire, Revocation de 
testament, $ 4, No. 1; Toullier, V, No. 
665; 'Troploug, Donations et testaments, 
IV, No. 2110; Aubry et Rau, ed. t-a, Vu, 
$ 725, p. 527: Dalloz, Rep. Dispositions 
entre vifs, No.. 4256; Josserand, III, No. 
1655). 
83. Dacă însă testamentul a fost de- 

pus la o altă persoană, ştersăturile dis- 
pozițiunilor vor fi prezumate ca făcute de 
o terță persoană, afară de cazul când se 
dovedeşte că ele au fost făcute de tes 
tator sau din ordinul său. (Merlin, R&- 
Dertoire, Revocation de testament, $ +, 
No, 5; Toullier, V, No. 063; Troplong, Do- 
nations ct _testamenis, IV, No. 2110; Dal- 
loz, Rep. Dispositions entre vils, No. 4285: 
Aubry ct Rau, cd. d-a. VII, $ 735, p. 527; 
Josserand, III, No. 1655), - 
84, Tribunalele' vor aprecia în mod 

suveran, dacă ştersăturile sunt de natură 
a aduce „revocarea testamentului: "(De- 
molombe, XXII, No. 232; Atlexandresco, 

„ed. 2-a, IV, partea II, p. 134). 
85. În cazul când testatorul a şters 

mai multe dintre dispoziţiunile din tes: 
tamentul olograf, rămânând totodată ne- 
şterse data şi semnătura, vor fi revocate 
numai dispoziţiunile şterse, rămânând va- 
labile dispoziţiunile neşterse. (Merlin, u6- 
pertoire, Râvocation de testament, $ 4, 
No. 1; Duranton, IX, No. 467: Demolombe, 
AAII, No. 251; Troplong, Donations et 
testaments. IV, No. 2112: Aubrv ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 725, p. 527; Dalloz, Rep. Dispositions entre vils, No. 4259; Sunni., : 
Dispositions entre vifs, No. 1056; aurent, 
XIV, No. 245; Baudry et Colin. Dona: 
tions et testaments, II, No. 2788; Josse-. 
rand, III, No. 1655; Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea II, p. 450, 434; C. Ilamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi AL Băicoianu, III; 
No. 1502). . 
86. In acest caz dacă există îndoială asupra intenţiunei testatorului, tribuna- cle vor _ apreciă împrejurările. (De- molombe XXII, No. 252; Dalloz, Rep. Dis- positions entre vifs, No. 1289; Baudry et Colin, Donations et testaments, II, No. 

2788). 

81. In cazul când testatorul a şters unele dispozițiuni din testamentul olo- graf, ştergând totodată şi data şi sem- nătura, testamentul. va fi revocat în în- tregime, deoarece nu poate subsistă fără dată şi semnătură care sunt clementele „esenţiale ale unui testament olograf. (De- molombe, XXII, No. 251; Troplong, Do- nations et testaments, IV, No. 2111; Dal- loz, Rcp., Dispositions entre vifs, No. 4258; Suppl., Dispositions entre vifs, No: 1037; Baudry et-Colin, Donations ct testaments, II, No. 2788; Planiol, III, No.-2845: A- lexandresco, ed. 2-a, IV, partea IL, p. 
452; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu ŞI AL. Băicoianu, ÎI, No, 1502). 3 

88. Un testament! revocator al unui: 
testament anterior poate fi la rândul său 
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revocat prin ruperea sa în bucăţi. (De- 
molombe, XXII, No. 165; Dalloz, Râp., 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1059: 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
11, No. 2794; Josserand, III, No. 1644; C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi AL. 
Băicoianu, III, No. 1505). 

89. Când unicul motiv care a deter-. 
minat pe testator să facă un legat în 
favoarea unei persoane, :a încetat să 
existe prin faptul testatorului, revocarea 
legatului este presupusă. (Merlin, Reper- 
toire, Legs, section 2, $ 2, No. 15; Toullier, 
V, No. 6054: Demolombe, XXII, No. 246: 
Troplong, Donations ct testamenis, IV, 
No. 2105 urm.; Aubry ct Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 725, p. 526; Dalloz, Rep., Disposi- 
tions entre vifs, No. P7+; Suppl.. Dispo- 
sitions entre vils, No. 1054; Laurent, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Codul civil: 

ALV, No. 292; Alexandresco, ed. 
partea II, p. 458). | 

90. Asticl va fi considerat ca revocat 
un legat, când o altă dispoziţiune cu 
care eră în corelaţie a fost revocată. 
(Delvincourt, II, p. 36%; Duranton, IX, 
455; Dalloz, Rep., Dispositions entre viis, 
No. 4236; Suppl: Dispositions entre viis,. 
No. 1054; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. partea II, p. 458). 

9(, Deasemenea va fi considerat ca 
revocat legatul făcut unui exceutor tes- 
tamentar, în această calitate, când prin- 
trun testament posterior testatorul nu- 
mește un alt executor testamentar. (Au- 
bry_ et Rau, ed. 4-a, VII, $ 705, p. 526: 
Dalloz, Rsp., Dispositions entre vifs, No. 
1054;  Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 458). 

2-a, IV, 

Art, 922. — Revocaţiunea făcută prin testamentul posterior, 
va aveă toată validitatea ei, cu toate că acest act a rămas fără 
efect din cauza necapacităţei eredelui, sau a legatarului, sau din 
cauză că aceștia nu au voit a primi ereditatea. (Civ. 808 urm., 
910, 920 urm.; Civ. Fr. 1037). 

Tezt, Jr. Art. 1037. — La revoeation faite dans un testament posterieur- 
aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans execution par Pincapacite 
de Iheritier instituc ou du legataire, ou par leur refus de recueillir. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Nulitate 4, 5,7,5,9. 
Persoană incertă 4, 
levocare 1 urm, 
evocare expresă 6, 9. 
Revocare tacită 6, 9, 
Subsituţiune  fidei-comi- 

Condiţiune 10. 
Deces 2. 
Eaumerare limitativă 1, 
Incapacitate 7, 8, 
Incetare din viaţă 2. 
Intenţiune 10. . 
Minor 9. sară 5, 
„Moarte 2, Testament 1 urm. 
Nedemnitate 3. Tutor 9, 

Doctrină, 

(. Dispoziţiunea art. 1037 ce. civ. fr. 
(922 c. civ. rom.) îşi găseşte aplicaţiunea 
și la alte cauze de ncexecutare a testa- 
mentului, afară de cauzele de incapacitate 
sau de refuz a legatarului, deoarece nu 
este limitativă. (Duranton, LX, No. 450; 
Demolombe, XXII, No. 205; Grenier, Do- 
nations ct testaments, III, No. 544; Va- 
zeille, Successions, Art. 1037, No. 5; Tro- 
plong, Donations et testaments, IV, No. 
2081; Dalloz, Nâp., Dispositions centre 
viîs, No. 4175; Laurent, XIV, No. 195; Bau- 
dry ct Colin, Donations et testaments, 
JI, No. 2749; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 410; C. Hamangiu, ]. Ro- 
setti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, No. 
1458; Comp.: Josserand, III, No. 1642). 

2, Astiel revocarea unui testament 
subsistă dacă moștenitorul instituit, prin- 
ir'un testament valabil, care a revocat pe 
scl antcrior, încetează din viață înainte. 

-de decesul testatorului. (Duranton, IX, 
No. 450; Demolombe, XXII, No. 205; 'Tro- 

plong, Donations ct testaments, IV, No.. 
20S1; Demante ct Colmet de Santerre, 
IV, No. 184 bis, II; Aubry ct Rau, ed. 
4-a, VII, $ 725, p. 524; Laurent, XIV, No. 
194; Ilus, VI, No. 379; Baudry. ct Colin, 
Donations et testamenis, II, No. 
Josserand. III, ANo.: 1642; Alexandrescu, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 410: C. lHaman- 
viu, ]. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, 
II. No. 1458). - 
3, Deasemenea revocarea făcută în- 

trun testament posterior va subsistă, cu: 
toate că noul testament va rămâne fără. 
elect din cauză că moștenitorul. instituit 
sau  legatarul a fost declarat nedemn. 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art: 1037; 
No. 1; Demelombe, XXII, No. 203; Gre-- 

” 

„nier, Donations cet testaments, III, No. 
544; Troplong, Donations cet testâments, 
1V, No. 20St; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
$ 725, p. 521; Dalloz, Râp., Dispositions 
entre _xifs,_ No. 4176; Laurent, XIV, No. 
194; Huc, VI, No. 379; Baudry et Colin, 
Donations ct testaments, II, No. 2749; 
Josserand, ăII, No. 1642; Alexandresco, 
cd. 2-a, IV. partea II, p. 410; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, XII, 
No. 1458). 

MM, Deasemenea revocarea  subsistă, 
când noul testament va îi afectat de o 
nulitate,. întrucât a fost făcut în favoarea. 
unei persoane incerte. (Huc, VI, No. 579; 
Josserand, III, No. 1642; Comp:: C. Ha- 
mangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi-- 
coianu. ŢII, No. 1488). 

5. Deasemenea revocarea  subsistă: 
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când în noul testament sa făcut o sub- 
stituțiune fideicomisoră oprită şi o re- 
vocare a testamentului anterior, deoarece 
se anulează numai substitujiunea iar nu 
şi clauza revocatorie. (Demolombe, XXII, 
No. 206; Demante ct Colmet de Sauterre, 
IV. No. 1S4+ bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a. 
VII, $_725, p. 521; Laurent, XIV, No. 196: 
luc, VI, No. 379; Contra: Baudry ct 

olin, I)onations ct testaments, II; No. 
2750; Alexandresco, ed, 2-a, LV, partea II, 
p. 410). 

6. Principiul prevăzut în art. 1037 c. 
'civ, Îr. (922 e. civ, rom.), îşi găsesc apli- 
cațiunea nu numai la revocarea expresă, 
ci şi la revocarea tacită făcută printr'un 
testament posterior, deoarece legea nu 
face nici o distincțiune. (Duranton, IX, 
„No. 45S: Demolombe, XXII, No. 204; Tro- 
plong, Donatious et testaments, IV, No. 
2051; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 725, 
nota 29, p. 524; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre viis, No. 425S; Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 1035; Laurent, XIV, No. 
218; Iluc, VI, No. 379; Baudry et Colin, 
Donations cet testaments, II, No. 2743; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 410). 

7. Principiul prevăzut în art. 1037 ce. 
civ. fr. (922 ce. civ. rom), nu-şi mai gă- 
sește aplicațiunca în cazul când testamen- 
tul posterior este nul pentru motivul de 
incapacitate de a dispune a testatorului. 
(Dalloz, Rep., Suppl, Dispositions entre 
vifs, No. 1018; Alexandresco. ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 411; Comp.: C. Hamaneiu, 

. Rosetii-Bălănescu şi AL. Băicoianu, TÎl, 
No. 1458). | 

8. Deasemenea principiul prevăzut de 
art. 1037 c. civ. fr. (922 c. cir. rom.), în- 
-cetează să-și găsească aplicațiunea când 
testamentul posterior este nul din cauza 
incapacității relative a legatarului, ba- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art, 923 

zată pe o prezumpţiuue legală de lipsă 
de libertate de voinţă din partea testa- 
torului; în acest caz, nulitatea dispozi- 
țiunci aduce şi nulitatea revocării rezul- 
tată din facerea nouci dispoziţiuni. (De- 
molombe, XXII, No. 208; Aubry et lau, 
ed. 4-a, VII, $ 725, p. 524; Laurent, XIV, 

"No. 195; Iluc, VI, No, 379; Baudry ct 
Colin, Donations et testaments, ||, Ne. 
2€51; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. +14; Comp.: C, Hamangiu, |. Ro- setti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 
1458). 

9, Astlel nulitatea unei dispozijiuni 
făcute de minor în profitul tutorului său, înainte de epoca prevăzută de art, 907, 
c. civ, În. (S09 c. civ. rom.), aduce şi nu- 
litatea revocărei exprese sau tacite a 
testamentului anterior rezultată din fa- 
cerea acestei dispoziţiuni. (Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 725, p. 521; Laurent, AIV, 
No, 193; _Iuc, VI, No. 37; Baudry!"et 
Colin, Donations ct 'testaments, II, No. 
2751; Contra: Demolombe, XXII, No, 208). 

Q. evocarea nu va produce nici un 
efect, în toate cazurile prevăzute de art. 
1037 c. civ. fr, (0922 ce. civ. rom), dacă se 
va constată că interiţiunea ncîndoioasă a 
testatorului a fost ca să fie condiţionată 
de executarea dispoziţiunilor cuprinse în 
testamentul - posterior. (Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 1037, No. (1; Demo. 
lombe, XXII, No. 204: Aubry et Rau, ed. 
t-a, VII, $ 725, p. 521; Dalloz, Rep. Dis-. 
positions entre vifs, No. 4177; Sunpl., Dis- 
positions entre viis, No. 1036; hc, VI, - 
No. 379; Baudry et Colin, Donations et 
testamenis, II, No. 2747, 2747 bis; C. Ha- 
mangiu, |. Nosctti-Bălinescu şi AI Băi- coianu, III, No. 14SS; Matei Cantacuzino, 
p. 5609), ! ” 

Art. 928. — Orice înstrăinare a obiectului legatului, făcută cu „orice mod sau condiţiune !), revoacă legatul pentru tot ce s'a în- străinat, Chiar când înstrăinarea. va îi nulă, sau când obiectul legat va îi reintrat în starea testatorului, (Civ. 802, 905, 921, 1371 urm., 1405 urm.; Civ. Fr. 1038). 

Tezt. fi. Art. 1038. — 'Toute alit nation, celle mâme par vente avee facult& de rachat ov par cehange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose lEgute, emportera la revocation du legs pour tout ce qui a 6t& aliânţ, encore que laliânation posttrieure soit .nulle, et que Pobjet soit 'rentr& dans la main -du testateur. 

Bibliografie (continuare). 
" “COxSTANTISESCU Jac. N, Notă sub Trib. Putna S. 1, 225 din 14 Iunie 1935, Pand. “Rom. 1925, II. 134. 

  

e 
1) Art. francez Corespunzător 1033, în loc de cuvintele: „făcrtă cu orice mod sau conditiune“ din “textul art. român 923, are următoarea redacțiune: „Toute ali&nation, cet/e meme par vente avec facullt de rachat ou par €change, que [era le testateur de tcul ou de partie de ia chose lcqute, emportera la r&- -vocationu etc“. 
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INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Abitaţiune 17, 
Act sub semnătură privată 

+, 3%. 
Adopţiune 65. 
Amanet 18, 
Apreciere suverană 6, 23, 
Caducitate 60, 63.. 
Cesiune 8, 
Condiţiune 20—23, 23, 459, 
Consimţământ 1, 54, 58, 

60, 6f. 
" Creanţe 8, 17. 
Daune-interese 63, 
Deces 29, 60, 61, 63. 
Dol 42, 63, 
Donaţiune 5, 29, 29, 30, 36, 

37, 49, 46, 32, 
Donaţiune deghizată 6. 
Dotă 0. 
Dovadă contrară 11, 
Executare silită 55, 
Expropricre 57, 
Gaz 18, 
Incapacitate 33, 
Incetare din viaţă 2%, 0, 

61, 63. 
Instituţiune contractuală 

24, 25, 26, 35. 
Instrăinare Î urm. 
Instrăinare adevărată 9, 
Instrăinare parţială (5. 
Intenţiune 6, 11—î4, 33, 

39, 4, 4. 
Interzis 4, 59, 63, 04. 
potecă 18, 19. 
Legat 5, 7. 
Legat cu titlu universal 

53.   

Legat remuneratoriu 26. 
Legat universal 49—52, 
Legatar 27, 20, 30, 
Licitaţie 56, 
Lucruri corporale 7, 
Lucruti determinate 7, 43, 

+5, 40 
Lucruri necorporale 7. * 
Aloarte 29, 00, 61, 63. 
Nulitate 29, 32—34, 36, 37, 

30, 39. 
Pact de răscumpărare 3. 
Partaj 56, 
Preţ 49, 62. 
Prezumpţiune legală 4,11. 
Recurs 19, 
Hentă viageră 5, 
Revocare 1 urm. 
hRevocare expresă î, 
Rezoluţiune 61. 
Sarcine 16, 17. 
Schimb 2. 
Servitute 17. 
Sume de bani 46, 47, 
Testament Î urm. 
Testator 31, 
Tutor 59, 63. 04, 
Universalitatea bunurilor 

Uz 17. 
Uzufruct 17. 
Vânzare 4, 5, 48—51, 
Vânzare cu pact de răs- 
cumpărare 3. 

Violenţă 41, 42. 
Voinţă, a se vedeă cu- 

vântul: „Intenţiune*. 

Doctrină, 

|, Potrivit dispoziţiunilor art. 103S c. 
civ. îr. (925 ce. civ. rom.), înstrăinarea lu- 
crului legat, făcută sub orice titlu şi în 
orice formă, constitue o prezumpţiune 
legală de revocare a legatului, dacă este 
consimţită de testator. (Demolombe, XAIL, 
No. 212, 214; Aubry ct Rau, cd. ta, VII, 
$ 725, p. 522; Dalloz, Râp., Dispositions 
entre viis, No. 4239, 4258; Suppl., Dispo- 
sitions entre viis, No. 1041, 10419; Lau- 
rent, XNIY, No. 219, 2351; Huc, VI, No. 580; - 

. 

Baudry ct Colin, Donations ct testaments, . 
TI, 

, par- 
II, No. 2752, 97560, 2759; Josserand, 
No. 1649; Alexandresco, cd. 2-a, IV 
tea II, p. 419, text şi nota 1; C. Haman-. 
«iu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
TI, No. 1496, 1515). . 

9, Instrăinarea lucrului legat pe cale 
de schimb, făcută de testator aduce re-. 
vocarea legatului şi legatarul nu are 
dreptul a pretinde lucrul dobândit în 
schimb de către testator. (Demolombe, 
XXII, No. 212; Laurent, XIV. No. 250; 
Huc, VI, No. 380; Baudry et Colin, Dona- 
tions cet testaments, ÎI, No. 2754; Josse- 
rand, III, No. 1650; Alexandresco, ed. 2-a, 

“IV, partea II, p. 420, 421, text şi nota 1). 
9, Deasemenea, vânzarea cu pact de 

răscumpărare a lucrului legat, aduce re- 
vocarea legatului, şi legatarul nu are 
dreptul să pretindă lucrul pe care tes- 
tatorul l-a răscumpărat prin executarea 
dreptului 'său. (Demolombe, XXII. No. 
210; Laurent, XIV, No. 227; Huc, VI, No. 
3S0; Baudry et Colin, Donations et tes- 

„Dispositions entre vis, 

Codul civil 

taments, II, No. 2754; Josserand, III, No. 
1650; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 420, 421, text şi nota 1; C. Ilaman- 
ziu, |. Rosctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
ÎI, No. 1498). 

4, Vânzarea lucrului legat aduce re- 
vocarea' legatului, chiar dacă ca este 
făcută printrun act sub semnătură pri- 
vată, cu toate că revocarea expresă a 
unui leat nu se poate face prin act sub 
semnătură privată.  (Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 1038, No. 2; Toullier, Y, 
No. 651; Demolombce, XXII, No. 216; Pou- 
jol, Donations ct testaments, Art. 103%, 
No. 6; Dalloz, Rep. Dispositions entre . 
vis, No. 4240; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea ll, p. +19, text şi nota 2). 

5, Instrăinarea atât cu titlu -oncros, 
cât şi înstrăinarea cu titlu gratuit a lu- 
crului : legat, aduce revocarea legatului. 
(Demolombe, XXII, No. 215; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 4258; Suppl., 
Dispositions entre vils, No. 1049; PA 
rent, ALV, No. 251; IHuc, VI, No. 380; 
Baudry et Colin, Donations ct testa- 
ments, II, No. 2755; Josserand, Il, No. 
1650; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea 
II, p. 40). 

6. Un testament poate fi revocat sau 
modificat printr'o donaţiune deghizată fă- 
cută de testator dacă intențiunca sa a 
fost să facă o revocare; intenţiunca sa: 
va fi apreciată de tribunale. (Demolombe, 
NAIL. No. 215; Comp-: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea 1I,.p. 420, nota bv). 

7. Dispoziţiunile art. 1038 ce. civ. îr. 
(025 e. civ. rom.), privitoare la prezump- 
jiunea de revocare, își găsesc aplicaţiu- 
nea la toate legatele de lucruri determi- 
nate corporale sau incorporale. (Demo- 
lombe, XXII. No. 237; Baudry ct Colin, 
Donations ct testaments, ']l, No. 2779; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
1429), : - 

8, Cesiunea cercanței legate aduce re- 
vocarea legatului acestei creanţe. (De- 
molombe, AXII, No. 237; Baudry ct Colin, 
Donations et testaments, II, No. 2779). 

9, Pentru ca' înstrăinarea lucrului le- 
gat 'să aducă revocarea legatului, tre- 
hueşte.ca înstrăinarea să fie adevărată. 
(Demolombe, XXII, No. 232; Dalloz, Râp., 
Dispositions entre vifs, No. 4244; Sunpl.. 

No. 1041; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, IL, 
No. 2772; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă 
nescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 1500); 
-10, Astiel, faptul testatorului de a-și 

constitui dotă obiectul legat, rămânândii-i 
lui proprietatea, nu poate aduce revoca- 
rea. legatului, deoarece nu există în- 
străinare. (Demolombe, XĂII, No. 2%: 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
4244; Suppl., Dispositions entre viis, No.. 
1041: Baudry ct Colin, Donations ct tes- 
taments, II, No. 2772; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 420). 

- (f. Instrăinarea lucrului legat nu a- 
duce totdeauna revocarea legatului, de-- 
oarece art. 1058 c. civ. fr. (925 c. cir. 
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rom.), stabileşte :o prezumpțiune legală: 
care poate fi combătută prin dovada con- trară, totul depinzând de voinţa testa: torului. (Demolombe, XXII, No. 250; 'Tro- 
plong, Donations et testaments. 1Y, No. 
2091; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 725, 
text şi nota 5$, p. 522: Dalloz, Râp., Dis- 
pusitions entre vils, No. 4240; Laurent, 
AIV, No. 220; Huc, VI, No. 3S0; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, "partea II, p. 422, 423), 
„12. Voința testatorului în această pri- 

vință, după o părere, trebueşte să rezulte 
din însuşi actul de înstrăinare. (Aubry 
et Rau, ed. d-a, VII, $ 725, nota 3$, p. 
522; Alexandreseco, ed. 2-a, IV, partea |], 
p. 423, 424). 

8, După altă părere, voința testato- 
rului, în această privință, nu poute re-" 
zultă din însuşi actul de instrăinare, ci 
numai dintr'un act făcut în forma testa- 
mentelor. (Troplong; Donations cet testa- 
ments, LV, No. 2093; Laurent, XIV, No. 
220; Iluc, VI, No. 3$0). 

(4, După a treia părere, voinţa tes- 
tatorului, în această privinţă, poate re- 
zultă din orice act posterior al testato- 
rului, iar nu numai din însuşi. actul de 
instrăinare sau dintrun act făcut în 
forma tetamentelor. (Demolombe, XAU, 
No. 230, 251). 

15. Instrăinarea parțială a lucrului 
legat, aduce revocarea legatului numai 
bentru _ porţiunea  înstrăinată.  (Demo- 

| [obe. NAIL, iNo. 253; Aubry et Bau, ed, 
s-a, VII, $ 725, p. 525; Dalloz, Rep., Suppl, 
Dispositions entre _vils, No. 1044; Lau- 
rent, XIV, No. 224; Iluc, VI, No. 350; Bau- 
dry_ct Colin, Donations et testamenta, 
II, No. 2780; Planiol, LII, No. 2845; Jos- 
serand, III, No. 1650; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 419; C, Hamangiu, 
[. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1499). 
“16. Faptul testatorului de a grevă de 

sarcine lucrul legat, nu aduce revocarea, 
chiar parţială a legatului, ci micşorează 
numai, beneficiul sau emolumentul: le- 
atului, (Toullier, Y, No. 652: Demolombe, 
ANII, No. 235; Troplong, Donations et 
testaments, IV, No. 2101; Aubry et Rau. 
ed. 4-a, VII, $ 735, p. 525; Dalloz, R&p., 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1044; 
Laurent, XIV, No. 224; Huc, VI, No. 5S0; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2780; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Ră- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1499). 
(7 Astfel, constituirea asupra lucru- 

lu legat a unui drept de uzufruct, uz, 
abitaţie sau. servitute, nu aduce revoca. 
rea legatului. (Demolombe, XXII, No. 233: 
Laurent, XIV, No. 224; tluc, VI, No. 350; 
Baudry ct Colin. Donations et testaments.: 
HI, No. 2780; Planiol, Il, No. 1545; A- 
lexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. qi; 
C. Iamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, III, No. 1499). 

18. Deasemenea ipotecarea sau gaja- 
„Tea lucrului legat, nu aduc revocarea 
legatului. (Delvincourt, II, pi. 386: Toul- 
lier, V, No. 632; Demolombe, XXII, No. 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

“înstrăinări 

Art, 923 

252; Troplong, Donations et tesaments, 
IV, No. 2101; Dalloz, Râp., Dispositions entre vils, No. 4244; Laurent, XIV, No. 224; Baudry et Colin, Donations et tes- taments, ÎI, No. 2780; Planiol, III, No. 
2455; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 419, 420). 

19. In acest caz, legatarul va fi ex- 
pus numai acţiunci ipotecare având însă 
dreptul de recurs conira eclora care tre- 
Duiau să plătească datoria ivotecară. 
(Demolombe, XXII, No. 252; Troplong, 
Donations ct testaments, IV, No. 210i; 
Laurent, XIV, No, 224; Baudry-et Colin, 
Donutions et iestaments, II, No. 2781: 
Planiol, III, No. 2485; Alexandresco, ed. 
2-a, 1V, partea II, p. 420), 

20, Efectul revocator al înstrăinării 
condiţionale depinde de natura condi- 
țiunici care afectează înstrăinarea. (Dal- 
loz, Rep. Dispositions entre vils, No. 
1045. 1046). 

24, Înstrăinarea lucrului lezat, făcută 
sub condițiune rezolutorie, aduce rovo- 
carea legatului. (Duranton, IX, No. 459;. 
Demolombe, XĂII, No. 217; 'lroplong, 
Donations ct testaments, IV, No. 209; 
Massc et Verg6 sur Zacharie, Ill, S 502, 
nota 20, p. 299; Demanie et Colmet de 
Santerre, IV, No. 185, 185 bis, L; Aubry 
et Rau, ed. VII, $ 725, text şi nota 45, 
p., 523; Dalloz, Râp., Dispositions enire 
vifs, No. 4249; Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 1045; Laurent, XIV, No. 235: 
Iluc, VI, No. 5$0; Baudry et Colin, Dona- 
tions ct testaments, Il, No. 2762, 2763; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II. p. 
422, text şi nota 3; C. Jamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1408, 1500). 
25, Prezumpţiunea din art. 1039 c. 

civ. în, (925 'c. civ. rom), nu-şi găseşte 
aplicaţiunea cu puterea de prezumpţiune 
legală de revocare, la înstrăinarea făcuta 
sub o condiţunie suspensivă, în sensul că 
dacă nu se îndeplineşte condiţiunca, le- 
gatul nu va fi deplin drept considerat ca 
revocat. (Toullier,-Y, No. 653; Demolombe, 
XXII, No. 218: Vazeiile, Successions, Art. 
1058, No. 7; Poujol, Donations et testa- 
ments, Art. 105$,. No. 7; Massc ct Verg6 
sur Zachariae, III, $ 502, nota 17, p. 23: 
Troplong, Donations ct testaments, Iv, No. 
2099; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 185 bis, |; Aubry ct Rau, ed. 1-a, VII, 
Ș 725, text şi nota 4i, p. 524; Dalloz, Rp. 
Dispositions entre vifs, 4249; Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 1046; Laurent, XLV 
No. 225; Huc, VI, No..350; Baudry et Co- : 
lin, Donations ct testâments, II, No. 2765; 
Planiol, III, No. 2845; Josserand, III, No. 
1655; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 495, nota: C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1500; 
Contra: Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
105S, No. +; Duranton, IX, No. 4159). . 
23, Tribunalele însă, ar putea apre- 

ciind_ împrejurările cauzei, în cazul unci 
sub  condiţiune: suspensivă, 

să declare ca testatorul a avut intenţiu- 
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„nea să revoace legatul făcut. (Aubry ct: 
Rau, ed. 1-a, VII, $ 725, p. 524). 
24, Înstituţiunea contractuală aduce 

revocarea tacită a legatelor anterioare 
pentru cauza de incompatibilitate sau 
-contrarictate, deoarece nu constitue o 
înstrăinare sub condiţiune suspeusivă ci 
un testament irevocabil care are acelaş 
elect ca şi testamentele ordinare. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1038, No. z: 
Duranton, IA, No. 449; Demolombe, XXII, 
No. 236; Aubry et Rau, ed, 4-a, VII, $ 
725, text şi nota 55, p. 521; Dalloz, hâp,, 
Dispositions entre viis, No. 4219; Laurent, 
XI, No. 257; [Huc, VI, No. 550; Baudry 
ct Colin, Donations ct testaments, [], No. 
2764; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 425, nota). 

925, In cazul când instiiuţiunea con- 
tractuală va fi supusă unei adevărate 
condițiuni, suspensive, testamentul ante- 
rior va fi revocat în mod condiţiona!. 
(Duranton, IX, No. 449; Demolombe, XXII, 
No. 15$S; Laurent, XIV, No. 237). - 
26. lnstituţiunea contractuală nu re- 

voacă legatele remuneratorii şi accasta 
în' baza dispoziţiunilor art. 1085 c. civ: 
îr. (Demolombe, XXII, No. 256; Aubry 
et Rau. ed. 4-a, VII, $ 725, p. 521; Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vils, No. 4214; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1040; 
Laurent, XIV, No. 237). A 
27, Instrăinarea lucrului lezat, făcută 

legatarului însăşi, aduce revocarea le- 
gatului. (Demolombe, XXII, No. 219; Tro- 
plong, Donations et testaments, LV, No. 
2089; Aubrwv et Rau, ed. 4-a, VII, $ 735, 
p. 522; Dalloz, Rep, Dispositions entre 
vils, No. 4255; Laurent,- XIV, No. 23; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2760; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 124; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1498).. 
28. Donaţiunea lucrului legat, făcută 

legatarului însăşi, nu aduce, în principiu, 
revocarea legatului. (Merlin, Repertoire, 
R&vocation de legs, $ 2, No. 2; Coin-Delisle 
Commentaire, Art. 1038, No. 5: Duranton, 
TĂ, No. 461; Demolombe, XXII, No. 220; 
Grenier, Donations et testaments, |, No. 
345 bis; Troplong, Donations et testa- 
ments, 1V, No. 2090; Aubry ct nau, ed. 
4-a, VII, $ 725, p, 524; Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vifs, No. 4258; Suppl., Dis- 
ositions entre viis, No. 1050; Laurent, 

AIV, No. 235, 234; Huc, 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
IL, No. 2761; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 424, text şi nota 4). 
29, Potrivit acestui principiu, dacă 

donaţiunea posterioară  legatului este 
nulă, donatorul va puteă culege legatul 
la încetarea din viaţă a testatorului. (Dal- 

“loz, Rp: Dispositions entre. rifs, No. 
4259; Laurent, XIV, No. 233; Alexandreseo, 

„ed. 2-a, IV, partea II, p. 424, 425). 
30, Donaţiunea lucrului legat făcută 

legatarului însăși, care ar cuprinde dis- 
poziţiuni sau condițiuni esenţiale care nu 
există în testament şi care manifestă -o 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

- vifs, No, 

VI, No. 3S3; 

Codul civil 

voință diferită decât cea "exprimată în 
testament, aduce revocarea legatului. 
(Merlin, Repertoire, I6vocation de legs, 
Si 2, No. 2; Coin-Delisle, Commentaire. 
Art, 1038, No. 5; Duranton, IX, No. 461; 
Demolombe, ANII, No. 220; Troplong,: 
Donations ct testamenis, IV, No. 2090; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 725, p. 524; 
Dalloz, Rcp., Suppl.,: Dispositions entre 
vils, No. 1050; Puteai, XIV, No. 233; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 27601; Alexandresco, ed. 2-a, 1, 
partea II, p. 425, text şi nota).! 

21, Pentru ca înstrăinarea lucrului 
legat să aducă revocarea legatului, tre- 
buceşte ca ca să emane dela testator. (i- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea ||, p. 
423, 496). 

828, evocarea tacită prevăzută de art. 
1055, c. civ. fr. (925 c. civ. rom), are loc 
chiar dacă înstrăinarea ar fi fără eti- 
cacitate sau nulă. (Demolombe, XXII, No. 
221; Aubry ct Rau, cd. s-a, VII, $ 735, p. 
525; Dalloz, Rep, Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 1045; Laurent, XIV, No. 
226; Iluc, VI, No. 3S2; Baudry ct Colin, 
Donatious et testaments, il, No. 2765; 
Josserand, III, No. 1650; Alexandresco, 
ed. 2-a, 1YV, partea II, p. 421, 42s; C. Ha- 
mangiu, |. ltosetti-Bălinescu şi Al. Băi. 
coianu, III, No. 1497). 
23, După o părere, efectul are loc 

numai dacă înstrăinarea este nulă pentru 
incapacitatea dobânditorului sau pentru 
orice altă cauză extrinsecă a actului, iar 
nu și când înstrăinarea este nulă pentru 
vicii de formă, caz 'în care revocarea nu- 
are loc. (Iroplong, Donations et testa- 
ments, LV, No. 2092; Demante cet Colmet 
de Santerre, IV, No. 155 bis, II; Dalloz, 
l€p., Dispositions entre vils, No. 4263; 
Comp.: _Josserand, III, No. 1652). ! 

34, După altă părere, dominantă, e- 
fectul revocator are loc fără distincțiune, 
fie că înstrăinarea este nulă pentru vicii 
de fond, fie că este nulă pentru vicii de 
formă. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
1035, No. 2; Toullier, V, No. 650; D 
lombe, XXII, No. 221 urm; Vazeille, Suc- 
cessions, Art..1058, No. 41; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 725, text şi nota 40, p. 533; 
Dalloz, Rep, Suppl., Dispositions entre 

1045; Laurent, XIV, No. 226; 
Huc, VI, No. 585; Baudry et Colin. Dona- 
tions, ct testaments, II, No. 2766; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 421, 429; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1497). | . 
35. O instituțiune contractuală _re- 

voacă un testament anterior, chiar dacă 
ca ar rămâne fără efect prin predecesul 
soțului care a fost instituit. (Demolombe, 
NAIL, No. 236; Aubry ct Rau, cd. ta, 
VII, $ 725, p. 522; Dalloz, Rep., Suppl, 
Dispositions entre viis, No. 1039). 
26, Dcasemenca o donaţiune anulează 

un legat, chiar dacă ca ar îi nulă pentrucă 
a fost făcută prin act sub semnătură pa- 
vată, (Demolambe, XXII, No. 227; Vazeille, 
Successions, Art. 103S, No. 4; Aubry et 
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Rau, e'L 4-a, VII, $ 725, nota 40, p. 533; Mourlon, II, No. ss6: C. Iamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi AL, Băicoianu, III, 
No. 1497; Contra: 'Froplong, Donations et 
testaments, IV, No. 209; Laurent, XI, 
No. 231, 232; Iluc, VI, No. 585; Josserand, 

- III, No. 1652; Alexandresco, ed. 2-a, 1), 
partea II, p. 428). 
87. Deasemenea donaţiunea anulează 

un legat, chiar dacă ca ar fi nulă din 
lipsa acceptării din partea donatarului. 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1035 No. 
5: 'Toullier, V, No. 560; Duranton, IX, No. 
45S urm; Demolombe, XXII, No, 228; 
Troplong, Donations cet testaments, IV, 
No. 2095; Massc et Vergz6 sur Zacharie, 
LL, S 502, nota 16, p. 295; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 725, nota 40, p. 535; Dalloz, 
Rep. Dispositions entre xiîs, No. 4269; 
Suppl., Dispositions entre vils, No. 1049; 
Baudry et Colin, Donations ct testaments, 
IL. No. 2765; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1497; 
Contra: Laurent, XIV, No. 234; Iluc, VI, 
No. 5S5; Josserand, III, No. 1052; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1Y, partea II, p. 421, nota 
2, 498). 

38. Dacă însă donatorul a subordo-: 
nat revocarea condițiunei ca donaţiunca 
să fie acceptată, revocarea nu va avea loc. 
(Iroplong, Donations et testaments, IV, 
No. 2091; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
viis, No. 4209). 
39, Pentru ca o înstrăinare nulă să . 

aducă revocarea unui legat făcut ante- 
rior, trebucște să existe din partea tes- 
tatorului_iniențiunea de revocare. ([luc, 
VI, No. 555; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, II, No. 2769; Josserand, II, 
No. 1051; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă-. 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1500; 
Comp.: Alexandresco, ed 2-a, lV, partea 
II, p. 421, 492, 43, 120). 
40. Asiiel înstrăinarea făcută de un 

interzis nu poate constitui o revocare a 
legatului deoarece nu se poate ţine în 
scamă intențiunea sa de revocare, (De- 
molombe, XXII, No. 222; Iuc,. VI, No. 
553; Baudry et Colin, Donations ct tes- 
taments, II, No. 2769; Josserand, III, No. 
1651; C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, III, No. 1500). - 
4, Deasemenea  înstrăinarea făcută 

sub imperiul violenței nu poate aduce 
revocarea unui legat, deoarcee nici în 

"acest caz nu se poate ţine seamă de inten- 
“liunea. de revocare a testaţorului, (De-" 
molombe, XXII, No. 223; Iluc, VI, No. 
355; Baudry et Coliin, Donations et testa- 
ments, II, No. 2770; Josserand, III, No. 
;051: Contra: Laurent, XIV, No. 236), 
42, Instrăinarea făcută prin violenţă, 

sau dol aduce revocarea legatului. (De- 
molombe, XXII, No. 223; Laurent, XIV, 
No. 226; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, II, No. 2771; Contra: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 426). 

493, Pentru ca să aibă loc revocarea 
tacită prevăzută de art. 1058 c. civ. fr. 
(925 c, civ. rom.), trebuește ca înstrăinarea 
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să privească însăşi obiectul legat anterior, * 
(paloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
250). 
44. Dispoziţiunile art. 1038 ce. civ. fr, 

(925 c. civ. rom.), își găsesc aplicaţiunea 
numai dacă legatul făcut înainte de în- 
străinare privește un corp cert şi: deter- 
minat. (Toullier, V, No. 650; Demolombe, 
NAIN, No. 234, 255; Vazeille,. Successions, 
Art. 1058, No. 6; Troplong, Donations et 
testaments, IV, No. 2094; Aubry et Rau, 
cd: 4-a, VII, $ 725, p. 522; Dailoz, Rep. 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1042; 
Laurent, XV, No. 228; Huc, VI, No. 350: 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2777; Planiol, III, No. 2945; Jos- 
serand, III, No. 1654; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 429; C. Hamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, LII, 
No. 1499). 
45, Prin urmare, dispoziţiunile art. 

1055, €. civ, În, (923 ce. civ. rom), nu-și 
găsesc aplicaţiuinca la legatele de lu- 
cruri determinate numai în specie. (De- 
molombe, XXII, No. 234%; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 725, p. 524; Dalloz, Rep: 
Suppl., Dispositions entre viis, No, 1V, 
1052; Laurent, XIV, No. 253; Baudry_et 
Colin, Donations et testaments, II, No. 
2777; Planiol, MII, No. 2843; Josserand, 
IM, No. 1654; Alexandresco, ed. 2-a, lV, : 
partea II, p. 429; C. Hamangiu, ]. Rosetii- 
Bălănescu și Al. Băicoianu, LII, No. 1499). : 
46, Astiel, donaţiunca tuturor bunu- 

rilor prezente, nu aduce revocarea lega- 
telor particulare de sume de bani sau 

„de altealucruri, determinate numai în 
specie. (Demolombe, XXII, No. 254; Au- 
bry et Rau, ed. 1-a, VII, $. 725, p. 524; 
Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 1032), 
42, Dispoziţiunile art. 1038 e. civ. fr. 
(925 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiu- 
nca_ la legatul unei sume de bani, chiar 
dacă testatorul ar fi indicat o creanţă 
care trebueşte: să servească la plata a- 

„cestui legat. (Dalloz, Rep., Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 1042; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, II, No. 
2769; Planiol, III, No. 2845; Josserand, III, 
No. 1654; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, par- 
tea II,'p. 429; C. Hamangiu, |. Rosctti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu; III, No. 1499). 
48, Legatele universale făcute prin- 

tr'un testament anterior nu sunt TEVO- 
„cate prin vânzările ulterioare făcute de 
testator. (Merlin, Repertoire. Reâvocation 
de codicille, $ 3; - Coin-Delisle, Commen-. 
taire. Art. 1038, No. 6; Demolombe, XXII, No. 253; Mourlon, II, No. SS7;: 1roplong, 
-Donations ct testaments, IV, No. 2094; Massc et Verge sur -Zacharie, III, $ 502, text şi nota 25, p. 300; Aubry et Rau, ed. „4-a, VII, $ 725, text şi nota 45, p. 524 Dalloz, Rep., Dispositions entre vis, No. 
4250; Laurent, XIV, No. 228: Huc, VI, No. 5S0: Baudry et Colin, Donalions et 
testaments, ÎI, No. 2778; Planiol, II, No.. 2445; Josserand, III, No. 1654; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 450; C. 
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Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al, 
Băicoianu, III, No. 1499). 
49. Levatarul universal are dreptul la 

prețul încă datorit, pentru vânzările con- 
simţite de testator, la decesul acestuia 
deoarece acest preţ face parte din uni- 
versalitatea bunurilor.  (Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 1038, No. 6; Dalloz, 
R6p.. -Dispositions entre vifs, No. 4250). 
50, Vânzarcu totalităţii bunurilor sale 

cu sarcina unci rente viagere constituită 
de testator, nu revoacă legatul universal 
făcut - printr'un testament anterior, de- 
oarece legatarul universal arc dreptul la 
bunurile dobândite de testator posterior 
acestei vânzări. (Demolombe, XXII, No. 
255; Troplong, Donations cet testaments, 
IV, No. 2094; Aubry ct Rau, cd. -a, VII, 
$ 725, p. 524; Laurent, ALV, No. 229; Bau- 
dry ct Colin, -Donations ct testaments, 
II, No. 2778: Comp.: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 450). 
5. Legatul universal nu este revocat 

prin vânzarea unui obiect particular fă- 
cută de testator însuşi legatarului uni- 
versal. (Laurent, AXLY, No. 229). 
52, Donaţiunea tuturor bunurilor pre- 

zente nu aduce revocarea totală sau par- 
țială a unui legat universal făcut prin- 
irun testament anterior. (Meriin, leper- 
toire, Revocation de codicille, $ 3; 'Toul- 
lier, V, No. 650; Demolombe, XXII, No. 

255; Vazeille, Suecessions, Art. 1058, 10. 
6; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 735, p. 
524; Dalloz, Râp., Dispositions entre vils,. 
No. 4264; Suppl., Dispositions entre vifs, 
No. 1052; Huc, VI, No. 380; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, II, No. 
2788). e 
53, Soluţiunile arătate prin notele 

precedente pentru legatele universale, cu 
rivire la efectul înstrăinărilor” asupra 
egatelor universale, îşi găsesc aplica- 
țiunea și la legatele cu titlu universal. 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 103$, 
No. 7; Demolombe, XXII, No. 235; Auory 

“et Rau, cd. 4-a, VII, $ 725, p. 524: Dalloz, 
Rep. Suppl.; Disposiiions entre vils, No. 
1042, 1052; Huc, VI, No. 380; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, II, No. 
2778; Josserand, III, No. 1654: C. -Haman- 
giu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, 
III. No. 1499). . , 
54, Pentru ca înstrăinarea lucrului le- 

gat să constitue o prezumpţiune de re- 
vocare a. legatului anterior, trebueşte ca 
înstrăinarea să fie consimţită de testator, 
adică să -proceadă din voinţa sa. (Demo- 
lombe, XXII, No. 258; Demante et Colmet 
de Santerre IV, No. 185 bis; Aubrv cet Rau, 

- ed. 4, VII, $ 725, ext şi nota 46, p. 535; 
Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 1047; Laurent, XIV, No. 221: IHuc, 
VI, No. 380; Baudry et Colin, Donations et 
testament, Il, No. 2775; Josserand, II, No. 
1651; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II. 
p. 426; C. Hamangiu, |. Rosetti-Batânescu 
şi AL. Băicoianu, În, No. 1500, 1212; Con- 
tra: Coin-Delisle, Cominentaire, Art. 105$, 
No. 3; Toullier, Y, No. 650; Duranton, IX, 
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No. 459; Troploug, Donutions et testa- 
ments, LV, No. 2095), , . 
55, Astfel vânzarea silită, după cererea 

creditorilor testatorului, nu aduce revo- 

carea legatului. (Demolombe, XXII, No. 
258; Aubry et Rau, cd. d-a VII, $ 7%, p. 

"525; Dalloz, Rep., Suppl, Dispositions entre 
.xvils, No. 1047; Laurent, ALV, No. 231; 

Iluc, VI, No. 354; Baudry et Colin, Dona- 

tious et testaments, II, No. 2774; Josscrandl, 

INI, No. 1651; Alexandresco. ed. 2-a, I, 

partea LI, p. 426; C. Ilamangiu, I. Rosetti- 

Bălănescu și Al. Băicoianu, Il, No. 1500, 

1545). aa 
56, Deasemenea, nici vânzarea prin li- 

citaţie publică, după cererea unui dintre 

copărtaşii testatorului. (Demolombe, XXII, 
No. 258; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 725, 
p. 525; Dalloz, Rep, Suppl., Dispositions 
entre vils No. 1047; Iluc, VI, No. 381; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
IL, No. 2775; Josserand, III, No. 1654; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea Il. p. Ph), 
57. Deasemenea, nici expropicrea pen- 

tru cauza de utilitate publică. (Demo- 
lombe, XXII, No, 238; Laurent, XIV. No. 
221; Baudry et Colin. Donations ct testa- 
ments, II, No. 2724  Josserand, LII, No. 

1631; Alexandresco, ed. 2-a, LV, parea II, 

p. 496: C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu 
și AL. Băicoianu, LII, No. 1500, 1515; Con- 
tra: Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1035, 
No. 3; Toullier. V. No. 650; Duranton, IN, . 

“No, 459: Huc, VI, No. 5S1) . 
58. Deasemenea, în general, nici orice 

altă înstrăinare, fără voinţa testatorului. 
“(Aubry et Rau. ed. s-a, VII, $ 725, p. 535; 
Dalloz, Rep, Suppl., Dispositions entre 
vifs. No. 1047; Iluc, VI, No. 581; Josserand, 
III, No. 1654; Baudry et Colin, Donations 
et testamenis, II, No. 2773; C. Ilamangiu, 
|. Rosetii-Bălăneseu şi Al. Băicoianu, LI, 
No. 1500, 1515). N . 
59. ÎInstrăinarea lucrului legat făcută 

de intorul testatorului interzis nu aduce 
revocarea -legatului. . (Doemolombe, XXII, 
No. 239; Grenier, Donations ct testaments, 
1, No. 325; Poujol, Donations et testaments, 
Art, 1038. No. 5; Aubry et Rau, cd. t-a, 
VII, $ 726, p. 5926; Dalloz, Râp., Suppl. 
Dispositions- entre viis, No. 1047: Laurent, 
XIV, No. 222: IHuc, VI, No. 581; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, Îl, No. 
2726; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, . 
p. 427; C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu 
şi AL_ Băicoianu, IL, No. 1500; Contra: 
Coin-Delisle, “Commentaire, Art. 1038, No. 
5; Toullier, V, No. 650; Duranton, IX, No. 
460). : 

60. In părerea care admite că înstrăi- 
narea lucrului legat_nu aduce revocarea 
legatului, dacă înstrăinarea are loc fără 
voinţa iestatorului, nu trebucşte să -se 
decidă totuşi că legatul va trebui 
să-și producă efect, deoarece legatul este 
caduc dacă, la decesul testatorului, lucrul 
legat nu_se găseşte în succesiune, (Demo- 
lombe, XXII, No. 259; Grenier, Donations 
et testaments. Î, No. 325; Troplong Donati-



- $ 
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ons ei testaments, 1V, No. 2095; Aubry et A 
Rau, cd. 4-a, VII, $ 725, text şi nota 17, 
p. 525; Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions, 
entre vifs, No. 1048; _aurent, XlV, No. 
221; Huc, VI, No. 381; Baudry et Colin, 
Donations ct testâments, II, No. 2774, 2776; 
Alexandresco, ed. '2-a, LV, partea LI, p. 
426, 427; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, Ili, No. 1500). 
GI. Dacă înstrăinarea lucrului. legat 

fără voinţa, testatorului este rezolvată, fie, 
în timpul vieţei testatorului, lie după dece- 
sul său, legatarul va aveă dreptul la lu- 

_crul legat, deoarece această înstrăinare nu 
a adus revocarea legatului, ci a dat numai 
legatarului un drept eventual asupra lu- 

. erului legat. (Demolombe, XXII, No. 239; 
Grenier, Donations et testaments, Î, No: 
323; Troplong, Donations et testaments, 
IV, No. 2095; Aubry et Bau, ed. d-a, VII, 
$ 725 text şi nota 47, p. 325; Dalloz, Rep. 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 104; 
Laurent, XIV, No; 221; IHuc, VI, No. 5Si; 
”Baudry et Colin, Donations et testaments, 

11, No: 2774, 2776; C. Hamangiu, [. Hosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, -III, No. 1500, 
1515). ” " a 
“62, In cazul de înstrăinare a lucrului 

legat, legatarul nu va avcă dreptul la pre- » 

jul lucrului; încă datorit în momentul de- 
cesului testatorului, deoarece el are un 
drept eventual numai asupra iucrului le- 

gat, îar nu şi asupra prețului lui. (Demo- 

lombe, XXII, No. 239; Dalloz, Râp., Suppl,, 
"- Dispositions entre vifs, No. 1048; Laurent, 

XIV, No. 221; Huc, VI, No. 581; Baudry ct 

Colin, Donations et testaments, ÎL, No. 

2774, 2776). - ei 
63, Dacă lucrul legat-a fost: înstrăinat 

- DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE: 

* gatelor, 

„Art, 924 

de. tutorul - testatorului interzis, legatarul - 
va aveă dreptul, după decesul testatorului, 
să ceară dela tutor daune-interese, dacă va 
dovedi că acesta a înstrăinat lucrul legat 
numai în. scopul de a face ca legatul să 
device .caduc. (Demolombe, XXII, No. 240; 
Huc, VI, No. 584; Baudry cet. Colin, Dona- 
tions et testaments, Il, No. 2776; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 428). 
G4. Când tutorul testatorului. interzis 

voeşie,să înstrăineze lucrul legat, legatarul 
se poate opune la înstrăinare, dacă dove- 
deşte 'că această înstrăinare nu constitue 
un act de bună administraţie. (Demolombe, 
XXII, No. 242; Huc, VI, No. 3814). . , 
G5. Adopţiunea unui copil după face- 

rea testamentului, nu aduce revocarea le- 
deoarece adopţiunea nu poate fi 

asimilată cu o înstrăinare prin faptul căi 
adoptatul moşteneşte pe adaptator. (Massc 
et Vergc'sur Zachariae, III, $ 502, nota 15, 
p. 297: Aubry et Rau, ed. t-a, VII, Ş 725, 
p. 523; Laurent, XIV, No. 247; Alexan- - 
dresco, cd. 2-a, IV, partea îl, p. 442). 

ui Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 
-- [, Faptul "că “testatorul şi-a înstrăinat 

moşia, . din preţul vânzărei căreia dispusese 
“ prin testament, să sc plătească un legat, 

nu implică intenţia: sa de a revocă în mod. 
„tacit acest legat, căci el a legat o sumă de 

bani, un bun fungihil;'necert. determinat 

numai în specie, nu şi în obiect. (Irib.: 

Putna, $. 1,225 din'14+ lunie 1924, Pand. 
" Rom., 1925, 11, 154). 

Art. 924, — Orice dispoziţiune “testamentară devine “ caducă, 

când ăcela, în favoarea cărui a fost făcută a r 
tatorelui. (Civ. '120, 654, 802, 808, 899, 925. urm,; 

Teat. fr. Art, 1039.— 'Poute. dis 
celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survecu au testateur. 

Bibliografie (continuare). |. 

ConsTANTINESCU JAC. N., Despre festamente, p. 145;urm. 
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„(la doctrină): 

Act scris 15, .: 
" Caducitate, 1 urm, - 
Capacitate 22, 
Comunitate 18“... : 
Condiţiune 2, 10, 11. 

"Legat pur şi simplu 8, 
Legat remuneratoriu 12, - 
Legat sub condiţiune 10,11. 

Legat universal 24. 
- Marturi 15, 

Copii 13. 7 ....| „Moştenitori 3, 5 6, 9,11, 
Gorporatie 18, : 20, 21, 22, 24., E 

ez 
Executor testamentar 19, Predeces 2, 5 5 6, 15-16, 

: ; - > ți . : p. 

incapere Pegungagtere de enore 
1 ovadă scrisă AID nceput de dova Ă SCrisă. | Refuz 2 | 

Stabilimente 18. “ 
Supraveţuire, a: se vecca 

cuvântul: :„Predeces*. 
Uzuiruct +. 

5, 
lasteăinare 2. . 
Iatenţiune 20, 21, «: 
Legat cu termen 8, 9.  *|:- 
Legat particular 24. 

19505, — Codul civil adnotat. — VII. 

7 

7 

mangiu, 

murit înaintea tes- 
Civ. Fr.. 1039). 

osition testamentaire sera eadudue, si 

-- Doctrină, 

(, Orice dispoziţiune. testamentară de- . 

vine caducă, atunci când, deşi nu' este re- 

vocată.de. către testator, în mod expres. 

sau tacit, totuşi este lipsită de efect din 

alte cauze, afară de viciile care o anu-. 
lează. -(Demolombe,, XXII, No. 2097; Dal- 

loz, R€p., Dispositions entre vifs, No. 

4516; Laurent, XIV, No. 277; Huc, VI, No. 

536; Baudry-et Colin, Donations_ et testa- 
ments, Îl, No. 2824; Planiol, III, No. 2846; 

- Ţosserand, III, No. 1577; Alexandresco, ed. 

2-a, IV, partea ÎI, î 459; Comp.: C._Ha-' 
Ţ Rosetti-Bălănescu şi AL. Băico- 

ianu, III, No. 1506). 

20.



Art, 924 

D, Cauzele de caducitate a legatelor sunt 
următoarele: 1) Predecesul legatarului; 
2) Neîndeplinirea condiţiunei suspensive; 3) 
Incapacitatea legatarului; 4) Refuzul lega- 
tarului de a primi legatul: 5) Pieirea to- 
tală sau înstrăiuarea lucrului legat. (C. 
Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1506; Comp.: Josserand, 
III, No. 1577). . 

3, Dacă legatarul supravicţuește testa- 
torului, el transmite drepturile sale moșşteni- 
torilor săi, chiar dacă el nu ceruse preda- 
rea legatului. (Demolombe, XXII, No. 303; 
Mourlon, II, No. 853; Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre vils, No. 4324; Baudrvy et Co- 
fin, Donations et testaments, II, No. 2850; 
Planiol, III, No. 2847; Alexandresco, ed. 
2-a, LV, partea II, p. 400; C. Hamaneiu, 1: 
Rosctti-Bălănescu și Al. Băicoianu, Il, No. 
1507). 

- Z, Dacă însă legatul este constituit din- 
irun: uzulruct, legatarul nu transmite 
dreptul său moștenitorilor.  (Proudhon, 
Usulruct, No. 655; Dalloz, Rep., Disposi- 
tions entre vils, No. 4524). 

5, Dacă legatarul încetează din viaţă 
înaintea testatorului, legatul devine caduc, 
deoarece legatarul nu poate dobândi legatul 
şi deci nu a putut să-l transmită moşteni- 
torilor săi. (Demolombe, XĂLI, No. 299, 300; 
Aubry et lau, ed. z-a, VII, $ 726, p. 52; 
Dalloz, Rcp., Dispositions entre il, No. 
4517; Suppl., Dispositions entre viis, No. 
1071; Laurent, XLY, No. 278; Iluc, VI, No. 
586; Baudry ct Colin. Donations et testa- 
mentis, LI, No. 2826; Pianiol, ILI, No. 2847; 

- Josserand, -IlI, No. 1578; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 459, 460; C. lla- 
mangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, ÎL], No. 1507). 

6. In acest caz, moştenitorii legatarului 
nu au nici un drept asupra lucrului legat. 
(Demolombe, XXII, No. 300; Planiol, Il, 
No. 2847; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea 

„II, p. 459, nota 4). 
7, Dispoziţiunile art. 1039 c. civ. fr. (924 

c. civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea, în 
principiu, la tot îfclul de legate. (Demo- 
lombe, XXII, No. 303; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 2832; Jos- 
serand, III, No. 1578; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 401). - 

8. Astlel dispoziţiunile art. 1039 e. civ. 
în. (924 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 

„atât la legatele pure și simple, cât şi la le- 
gatele cu termen. (Duranton, LX. No. 279; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 717, p. 4%;. 
Baudry ct Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2855; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 461, 463; C. Ilamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu 
No. 1507). , 

9. In priviuja legatelor cu termen, lega- 
tarul are dreptul său dobândit din momen- 
tul decesului testatorului pe care îl trans- 
mite moștenitorilor săi. (Huc, VI, No. 396: 
Planiol,. III, No. 2847; Alexandresco,-ed. 
2-a, IV, partea II, p. 461, 463). 

10. Deasemenea dispoziţiunile acestui 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

şi AL Băicoianu, III, 

Codul civil 

articol îşi găsesc aplicaţiunea la lesatele 
făcute sub condiţia rezolutoric. (Aubry et 
Rau, ed. s-a VII, S-7iz, p. 473; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, ll, No. 
2834; Planiol, III, No. 2847; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 461; C. Ilamangiu, 
]. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Lll, 
No. 1507). - 

| |. Dacă legaiul a fost făcut sub con- 
dițiunea suspensivă, el devine caduc prin 
decesul legatarului înainte de îndeplinirea 
condițiunei, chiar dacă decesul legatarului 
ar Îi avut loc după decesul testatorului. 
(Planiol. III, No. 2847; Iluc, VI, No. 386; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ÎL, p. 461, 
405, 465; C. Iamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1507). 

12, Deasemenea la legatele remunera- 
torii sau răsplătitoare. (Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 1039, No. 2; Demolombe, 
XXII, No. 305: Troplong, Donations et tes- 
taments, LV, Ao. 2123; Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vifs, No. 4518; Josserand, 
LIT, No. 1578; Alexandresco, ed. 2-a, lV, 
partea II, p. 461). 

13. Lcgatul este caduc, dacă legatarul 
încetează din, viaţă înaintea testatorului, 
chiar dacă el va lăsă copii în viaţă, (De- 
_molombe, XAII, No. 300; Baudry ct Colin, 
Donations et: testaments, II, No. 2827; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, parica II, p. 459, 
nota 4). . , 

14. În cazul unui legat cuprinzând o re- 
cunoaştere de datorie, moştenitorii legata- 
rului încetat 'din viaţă înaintea testatoru- 
lui, vor aveă dreptul să reclame suma le- 
gată, dacă vor dovedi existenţa datoriei. 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1039, No. 
2; Demlombe, XXII, No. 130, 30+; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vifs. No. 4319; 
Laurent, ALV, No. 279; Iluc, VI, No. 386; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
IE, p. 461, 462). : 

15, În acest caz dovada existenţei da- 
torici se va puică face prin act scris şi 

-chiar prin marturi, deoarece testamentul 
poate servi ca un început de dovadă scrisă. 
(Laurent, XIV, No. 279). | 

16. Când legatul este făcut unci per- 
soane în calitatea funcţiunei sale, prede- . 
cesul persoanei care aveă această calitate 
în momentul facerci testamentului, nu 
aduce caducitatea legatului. (Ioullier, .v, 
No. 672; Demolombe, XXII, No. 502: Mas- 
s6 et Verg& sur.Zachariae, III, $ 505, text 
şi nota -î, p. 300; Grenier, Donations et tes- 
taments,.I, No. 543; Aubry ct Rau, ed. t-a, 
VII, $ 726, p. 529: Dalloz, Râp., Disposi- 
tions entre viis, No. 4521; Huc, VI, No. 
5S6; Josserand, III, No. 1579; Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea II, p. 462, 465). 
„17, Dacă însă se va stabili din împre- 
jurări și termenii testamentului că testa- 
torul a avut în vedere la facerea legatului 
persoana iar nu calitatea sa, decesul lega- 
tarului înaintea testatorului, va aduce ca- 
ducitatea_ legatului. (Demolombe, XĂII, 
No. 502; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs. No. 4321). - 
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18. Dispoziţiunile urt. 1039 e, civ, fr. 
(924, c. civ, rom.), îşi găsesc aplicațiunea 
la corporaţii, comunităţi, stabilimente, nu- 
mai dacă acestea ar fi suprimate înainte de 
incetarea din viaţă a testatorului. (Merlin, 
hepertoire, Legs, section 7, No. 3; Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1039, No. 4; 
Toullier, Y, No. 072; Demolombe, XXII, 
No. 502; Dalloz, Bâp., Dispositions entre 
vi[s, No, 4520; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 400). 

9. In caz ue predeces al executorului, 
testamentar, dacă testatorul nu numeşte un 
alt executor testamentar, voința sa va fi 
executată de cei chemaţi de lege. (Mass 
et Vers€ sur Zachariac, II, $ 503, nota 2, 
p. 500; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 726, 
p. 529: Dalloz, Rep, Dispositions entre 
vifs, No. 4526; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 460. nota 1). 
20, In cazul când se va stabili că inten- 

țiunea tesiatorului a fost să [acă o libera- 
litate atât legatarului cât şi moștenitorilor 
acestuia, dispoziţiunile art. 1039 c. civ. [r. 
(924 c. civ. rom.) nu-şi vor găsi aplicaţi- 
unea. (Toullier. V, No. 672; Demolombe, 
XAII, No. 501: Grenier, Donations ct testa- 
ments, Î, No. 345; Aubry ct Rau, cd. 4-a, 
VII. $ 726, p. 528, 529; Dalloz, Rep. Daspo- 
sitions entre vis, No. 4322; Suppl.. Dis- 
»ositions entre vils. No. 1072; Laurent, XLV, 
Yo. 280; Iluc, VI, No. 356: Baudry et Colin. 

Donations et testaments, II, No. 2828;. Jos- 
scrand, III, No. 1579; „Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 462), 
2, Voința testatorului că a ințeles să gratifice şi pe moştenitorii legatarului, tre- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 925 
. 

bueşte să rezulte în mod clar şi ncîndoios, 
fie din termeni, fie din clauzele testamen- 
iului. (Demolombe, XXII, No. 301; Aubry 
ct Rau, ed, s-a, VII, $ 726, p. 529; Laurent, 
XIV, No. 280; Eluc, VI, No. 386; Josserana, 
III, No, 1579; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea ÎI, p. 462). 
22, In acest caz pentru ca substiluiţii 

să poată culege legatul, trebueşte, să aibă 
capacitatea de a primi moştenirea. (Ale- 
xandresco, cd. 2-a, IV, partea LI, p. 462). 
23, Dovadă că legatarul a supravieţuit 

testatorului va trebui să fic făcută de acei 
cari reclamă legatul. (Demolombe, XNII, 
No. 306; Dalloz, - Râp.. Dispositions entre 
vi[s, No. 4527; Alexandresco, ed. 2-a, LV, 
partea II, p. 460, nota 3). ” 
24, In cazul când un legat universal a 

deveniț caduc în urma decesului legataru- 
lui universal înaintea testatorului, legatele 
cu titlu particular puse în sarcina legata- 
rului universal vor rămâne valabile şi vor 
trebui şă fie plătite de moştenitorii legi-. 
timi cari culeg succesiunea, în lipsa legata- 
rului universal. (Duranton, LX, No. 317, 
457; Demolombe; XXII, No. 358; Aubry et 
Rau, cd. s-a, VII, $ 726, p. 532; C, Haman- 
piu, ]. Rosetti-Băliinescu şi Al. Băicoianu, 
HI. No. 1506). 

« 25, Caducitatea unei singure dispozi- 
[iuni testamentare nu are de efect caduci- 
tatea celorlalte dispoziţiuni cuprinse în tes- 
tument, ci rămâne limitată la dispozițiunea ” 
lovită de cauza de caduciiate. (C. Haman: 
siu. [. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1506). 

Art. 925. — Orice dispoziţiune testamentară, făcută sub con- 
dițiune suspensivă, cade, când” eredele sau legatarul.a murit îna- intea îndeplinirei condițiunei. (Civ. 1004 urm., 1015 urm., 1017urm.; 
Civ. Fr. 1040). 

Tezt. fr. 
condition d&pendante d'un 6vânement ine 
testateur, cette disposition ne doive âtre 

> 

Art, 1040. —'Toute disposition testamentaire faite sous “une 
ertain, et telle, que dans Vinterition du 
exceutde qwautant que l'fvenement arri- vera on n'arrivera pas, sera caduque, si Iheritier înstituc ou le legataire desde avant laceomplissement de la condition, 

„Bibliografie (continuare). 
COoxSTANTINESCU JAC. N Despre testamente, p. 99, 145 urm. 

INDEA ALFABETIC 

(la doctrină). 

Apreciere suverană 9, 
Buna credinţă 13. 
Caducitate 1 urm. 

„Căsătorie 11. 

Interes 21, 24, 
Legat cu termen 2, 

Legat pur şi simplu 4, 

Legat condițional 2 urm, . 

Doctrină. 
1. Testatorul poate face un legat pur şi 

simplu, adică nesupus nici unci modalități. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Il, p. 
297). 

Cauţiune 17, 18. 
Condiţiune 1 urm. . 

nservare 15, 
„ Exigibilitate 19, 
; Fructe 13, . 
i Impedecare 24, 
| Iastrăinare 16, - 
; Intenţie 14, 

Vojteniteri 10, 12, 13, 18, 2. Testatorul poate supune legatul la - 
Posesor de bună credinţă 13. ' dilcrite modalităţi; astfel el poate supune 
Posibilitate 20, dispoziţia sa unui termen, cert sau incert, 
Prescripţie 15, unci condijiuni suspensive! sau 'rezolutorii Retroactivitate 12, : . sc lee E! _ S sau unei sarcine permisă de lege. (Alexan 

1 
Sarcine 2, 14... 
Separaţie' de patrimonii13,  dresco. ed. 2-a, IV, partea II, p. 296, 297). 
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Art, 925 

3, Testatorul poate supune legatele unei 
condițiuni, fie suspensive, fie rezolutorie. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
3053, 306). 

4. Condiţia poate fi expresă sau tacită. 
Condiţia este expresă, când este. formulată 
în testament în termeni precişi. Condiţia 
este tacită când ca rezultă din lege sau 
din voință presupusă a testatorului, fără 
a fi formulată în testament. (Alexandresco, 
ed. 2-a. IV. partea II, p. 505, nota 4). 

5, Condiţia expresă poate fi cazuală. 
mixtă şi potestativă. 
2-a, 1V, partea II, p. 506, nota). 

G, Legatul supus unei condițiuni sus- 
pensive, există numai la îndeplinirea con- 

dițiunei. (Duranton, IX, No. 235; Mourlon, 
TI, No. S55; Laurent, XIV, No. 1; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 29$, 306, 
307). . 

7. Legatul supus unci condițiuni rezolu- 

tarii. există de îndată, nefiind exigibil de- 

cât la decesul testatorului și este desfiinţat 

la îndeplinirea condijiunei. (Laurent, XIII, 

No, 553: Alexandreseo, ed. 2-a, IV, partea 
1]. p. 299, 506). 

R, Condiţiunea trebueşte să fie posibilă 
şi licită: în câzul contrar ea ar duce la nu- 
litatea testamentului. (Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 306, 315). : 
9, Tribunalele vor apreciă în mod suve- 

ran, dacă un testament este supus unei con- 
dițiuni suspensive, care afectează existența 

“sa şi a legatelor. (Alexandresco,. ed. 2-a, 
1V, partea II, p. 507, nota 2). 

10. Potrivit dispoziţiunilor art. 1040 c. 
civ. În. (925 c. civ. rom), în cazul când - 
legatul este condiţional, el este caduc dacă 
legatarul încetează din viaţă înainte de 
îndeplinirea condiţiunei, aşă încât cl nu.a 
transmis moștenitorilor săi nici un drept... 
(Mourlon, II, No. 888; Aubry ct Rau, ed. 
4-a, VII, $ 726, p. 529; Laurent, XIV, No. 

- 985; Josserand, III, No. :1580; Alexan- 
dresco, ed. 2-a,:1V, partea II, p. 308; C. 
Hamangiu. ]. Rosettii-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1507). 

( (.„ Deasemenea, când. conditiunea nu 
se va mai puică îndeplini niciodată, le- 
gatul va fi caduc. 
când s'ar zice de exemplu: „ţi las. dacă N 
se va căsători“. In acest caz dacă X în- 
cetează din "viaţă fără a se căsători, legatul 
este caduc. (Mourlon, II, No. SS8: Aubry . 
ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 726, noia 6, p. 529; 
Laurent, XIV, iNo. 283; Alexandresco. ed. 
2-a, IV, partea II, p. 308; C. Hamangiu, |. 
Rosetii-Bălănescu şi A]. Băicoianu, Il], No. 
1508). , 

42, Dacă se îndeplineşte condiţiunea în 
timpul vieţei legatarului, acesta a dobân- 
dit proprietatea bunului legat din momen- 
tul decesului testatorului, deoarece îndepli- 
nirea condiţiunei are efect retroactiv. Prin 
urmare, în acest caz, actele făcute de moş- 
tenitor cu privire la bunul legat până în 
momentul îndeplinirei condiţiunei nu sunt 
valabile, iar cele făcute de legatar suni va- 
labile. (Duranton, IX, No. 310 urm.;-De- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

(Alexandresco, ed. . 

Astfel ar fi în cazul. 

Codul civil 

molombe, XXII, No. 324: Troplong, Dona- 
tions et testaments, ], No. 291; Aubry ct 
Rau, ed. 4-a, VII, $ Ziz, p. 475: Laurent, 
XIII, No. 541; Alexandresco, ed. 2-a, LV, 
partea I[, p. 308). " 

13. Cu toate acestea fructele bunului 
legat percepute de moştenitori până în 
momentul îndeplinirei condijiunei vor îi 
reținute de ci, deoarece au fost posesori de 
bună credință. (Troplong, Donations et tes- . 
taments, ÎI, No. 291). , 

14. Legaiul ar puteă să nu fie condiţi- 
onal, ci cu sarcină, deşi s'a întrebuințat de 
testator cuvântul: „condiţie“ şi poate fi 
condiţional, iar nu cu sarcină, deşi testa- 
torul a întrebuințat cuvântul: „sarcină“, 
totul fiind chestie de intenţia testatorului. 
(Michaux, Testaments, No. 1310; Baudry et 
Colin, Donations cet testamenis, II, No. 
2836; Josscrand, III, No. 15$0; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 309, 319, 
320), 

15, Până la îndeplinirea condiţiunei, 
legatarul va aveă dreptul să facă acte con- 

" servatoare, de exemplu, să întrerupă pres- 
cripția, să ceară separaţia de_patrimonii 
cete. (Duranton, IX, No. 306; Cemolombe, 
NNII, No. 315: TPropiong, Donations et tes- 
taments, Î, No. 257; Aubry et Rau, cd. 
4-a, VII, $ Ziz, p. 424; Laurent. XIII, No. 
557, 538: Alexandresco, .ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 309, 310). 
"16, Până la îndeplinirea condiţiunei, ie- 

-«atarul poate înstrăină dreptul său even- 
tual. (Duranton. IX, No. 306; Demolombe, 
NAII, No. 315; Troplong, Donations et tes- 
taments, Î, No. 25$; Aubry ct Rau, ed. 4-a, 

VII, $ 717, p. 474; Laurent, XIII, No. 537, 
558: Alexandresco, ed. IV, partea Il, p. 
310). 

17. Până la îndeplinirea condiţiunei, le- 
satarul nu poate cere dela moştenitori ca- 
uţiune. (Duranton, IX, No. 307: Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 717, p. 474; Laurent, 
XIII, No. 539; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
artea II, p. 310: Contra: Demolombe, 
XXII, No. 5i6; Troplong, Donations ct tes- 
taments, Î, No. 2857). 

18. Legatul fiicut sub condiţiune potes- 
tativă negativă din partea legatarului, nu 
poate fi verificat decât la moartea legata- 
rului când se poate îndeplini condiţiunca, 
caz în care moştenitorii legatarului se vur 
folosi de legat. Pentru a înlătură acest 
inconvenient, testatorul poate dispune că 
legatarul se va putcă folosi de bunul legat 
depunând o cauţiune. (Alexandresco, cd. 
2-a, 1V, partea II, p. 311, 312; Comp.: Jos- 
'serand, Î[II, No. 1581). 

19. Lesgatul făcut sub condiţiunea potes- 
tativă afirmativă din partea legatarului, va 
fi exigibil în momentul îndeplinirei condi- 
țiunei,. ceeace legatarul poate face în tot 
timpul vicţii sale. (Demolombe, XXII, Ao. 
519: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 515). : e 
20. În cazul când condiţiunea impusă 

unui legat, atârnă numai de voinţa legata- 
rului, e va trebui s'o îndeplinească atunci 
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| Apreciere suverană 3, 13, 

  
| Condiţiune suspensivă 2, 

13, 

; Executare 1, 2, 6. 

| 

| 

Codul civil 

când îi va stă prin putință. (Demolombe, 
NAME, No. 320; Alexandreseo, ed. 2-a, lY, 
partea II, p. 515, nota 1). 

2 |. În cazul când condiţiunea impusă 
„unui legat, atârnă numai de voinţa legata- 

  

rului şi dacă moştenitorul sau un terţ ar 
avea interes la îndeplinirea ei, legatarul 
trebuie s'o execute într'un termen oarecare, 
(Demolombe, XĂILI, No. 521; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea ÎI, p. 513. nota 1). 
20, Condiţiunea potestativă va Îi cousi- 

derată, în general, ca îndeplinită, când 
legatarul a făcut tot posibilul pentru a fi 
îndeplinită, afură de cazul când testatorul 
a dispus contrarul. (Demolombe, XXII, No. 
322; Paurent, XIII, No. 544; Alexandresco, 
ed. 2-a, LV, partea II, p. 513). 

23, In cazul când condiţiunea constă 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 926 

din faptul mai multor persoane, ca se va 
socoti împlinită numai atunci când toţi 
au îndeplinit-o. (Alexandresce. ed. 2-a, LV, 
partea ÎI, p. 31%. 
24, Condiţiunea se va considera împli- 

nită când acel care aveă interes să se înde- 
plincască, a împedecat cu voință îndepli- 
nca ci. (Troplong, Donations et testa- 
ments, Î, No. 326, 327; Josserand, III, No. 
1531; Alexandresco, ced- 2-a, 1), partea 
Il, p. 314). 

25, Legatul făcut sub v condiţiune care 
trebuie să se îndeplinească în timpul vieţii 
testatorului. va aveă efect tot la decesul 
acestuia. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 515). . , 
96, A se vedea: art. 924 şi 926 din co- 

dul civil cu notele respective. : 

Art. 926. — Dispoziţiunea testamentară, făcută dela un timp 
înainte, nu opreşte pe eredele numit sau pe legatar de a avea 
un drept dobândit din momentul morței testatorelui. 
1004, 1017 urm., 1021 urm.; Civ. Fr. 1041). 

(Civ. 899, 

Tezt. fr. at. 1041. — La condition qui, dans lintention du testateur, ne 
fait que suspendre Lexceution' de la disposition, n'emptehera pas Ihtritier institut, 
ou le legataire, Vavoir un droit aequis et transinissible î ses tritiers, 

Bibliografie (continuare). 

CoxsTANTISESCU JAc, N., Despre festamente, p. 145 urm. 

INDEX ALFABETIC 
„ (la doctrină), 

Legat condiţional 2, 3,14, 
Casâtorie 15, „15. 
Condiţiune 2, 3, 13, 15, Legat pur şi simplu 10. 

MajJoritate 15, 16. 
Moştenitori 2, 6, 7, 9, 16. 
Renunţare 7, 8. 
Suspendare 2. 
Termen î urm. 
Termen cert 3, 5, 6, 16. 
Termen Incert 4, 12, 13. 

Curgerea termenului 11. 

Exigibilitate 2, 5, 
Indoială 3, 9, 
Intenţiune 3, 14. 
Legat cu termen 1 urm. 

Doctrină, , 

1, Prin expresiunea întrebuințată în 
art. 926 c. civ. rom.: „Dispoziţiunea testa- 
mentară, făcută dela un timp înainte“, le- 
giuitorul a voit să vorbească despre legatul 
cu termen. Expresiunea : este greşită de- 
oarece nu dispoziţiunea este făcută dela 
un timp înainte, ci executarea ci esie aceia 
care se face după un oarecare timp dela 
decesul testatorului. (Alexandresco, ed. 
2-a, LV, partea II, p. 298, nota 2). 

2, Terinenul se deosebește de condiţi- 
une deoarece  condiţiunea  suspensivă 
suspendă dreptul legatarului „până la 
îndeplinirea ci, deci legatarul nu va 
aveă drept la lucrul legat decât la înde- 
plinirea condiţiunei, iar termenul amână 
numai exigibilitatea şi executarea legatu- 
lui care însă are ființa din momentul de- 
cesului testatorului. Prin urmare în cazul 

2 . + 

unui legat sub condiţiunea suspensivă pen- 
tru ca legatarul să poată uveă dreptul la 
legat şi să dobândească un drept transmi- 
sibil moştenitorilor săi, trebueşte să fie în 
viață atât în momentul decesului testato- 
rului cât şi în momentul îndeplinirei con- 
țiunei, pe când în cazul unui legat cu ter- 
men acest efect are loc «de îndată ce lega- 
tarul a fost în viaţă la decesul testatoru- 
lui. (Duranton, IX, No. 285; Mourlon, Il. 
No. $35; Laurent, XIV, No. 1; Baudry et 
Colin, Donations cet testamenis, II, No. 
2835; Josserand, III, No. 1580; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I[, p. 298, 299). 

8. La caz de îndoială dacă legatul este 
sub condijiune sau cu termen, tribunalele 
vor apreciă în mod suveran intenţiunea 
testatorului, după termenii întrebuinţaţi în 
testament. (Duranton, IX, No. 292; Demo- 
lombe, ANII, No. 310; 'Froplong, Donations 
ct testaments, Î, Art. 403 urm.; Mouzlon, 
II, No. SS8; Demante et Colmet de San- 
terre, IV, No. 191; Aubry et Rau, ed. a-a, 
VII, $ 7Ziz, e. 3474; Laurent, XIII, No. 53; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2$56, 2559; Alexandresco, el. 2-a, 
IV, partea ÎI, p. 299, 300). 

du, Termenul este cert şi incert. (Ale- 
xandreseco, cd. 2-a, 1Y, partea II, p. 500, 
301). , . - 

5. Termenul unui legat este cert când 
- se poate determină de mai înainte timpul” 
când va fi exigibil legatul. 
ed. 2-a, IV 

(Alexandresco, 
, partea II, p. 300). - 
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Art, 927 

-G, In cazul unui legat cu termen cert, 

dreptul legatarului se naşte la încetarea 
din viaţă a testatorului, însă numai execu- 

tarca legatului se va face la ajungerea ter- 

menului, aşă încât în acest caz, dacă le- 

gatarul este în viaţă la decesul testatoru- 
lui el transmite dreptul său moştenitorilor 

săi, chiar dacă ar fi decedai înainte de a- 
„ jungerea termenului la scadenţă. (Duran- 

ton, IX, No. 279; Demolombe, XNII, No. 
509; Laurent, XIII, No, 532; Josserand, LI, 
No. 1580; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea 
Il; p. 500). : 

7. Când termenul este stipulat în îa- 
voarea moştenitorului, el poate sili pe le- 
gatar să primească lucrul legat înainte de 
expirarea lui, renunțând deci la termen. 
(Lroplong, Donations et testaments, |, No. 
400; Michaux, Testaments, No. 1537; Ale- 
xandresco, ed, 2-a, IV, partea IL, p. 301). 

_ 8, Când termenul a fost stipulat în 
favoarea Jegatarului, acesta nu poate fi 
silit să primească lucrul legat înainte 
de expirarea termenului. (Troplong, Dona- 
tions ct testaments, |, No. 400; Michaux, 
Testaments, No. _185$; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 501). - 

9. In caz de îndoială, termenul este pre- 
supus că a fost stipulat în favoarea moşte- 
nitorului. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, P 300). 

10. 1 
linit în momentul decesului testatorului, 
egatul va fi considerat pur şi simplu. 
(Lroplong, Donations ct testamenis, |, So: 
401; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea LI, 
p. 504, nota 2). 

| In cazul când testatorul nu a arătat - 
din ce moment urmează să curgă termenul, 
el va curge după împrejurări, fie din ziua 
facerci testamentului, fie din ziua decesu- 
lui testatorului. (Troplong, Donations et 
testaments, ÎI, No. 401; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 301, nota 2). 

(2, Icrmenul este incert, atunci când 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

1 cazul când termenul eră înde-". 

Codul civil 

“deşi cl trebueşte să se întâmple, însă nu 
se poate determină cu preciziune epoca 
intâmplărei sale, (Alexandresco, ed. 2-a, 
1V. partea II, p. 301). 

13. In materie de testamente, în general 
termenul incert produce efectul unei con- 
dițiuni suspensive. (Planiol, III, No. 2752; 
Josserand, III, No. 1580; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 301, 302). 

14, Tribunalele vor apreciă în mod su- 
verab, dacă intenţiunea testatorului a fost 
să facă un legat condiţional sau un legat 
cu terinen; astfel dacă testatorul a avut 
intenția să suspende însăşi existenţa dis- 
poziţiei, legatul este condiţional, dacă el 
a avut intenția să suspende numai exccu- 
tarea legatului, legatul este cu termen. 
(Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2559; Alexandreseo, ed. 2-a, 1V, 
partea II, p. 502, text şi nota 2). 

15. Dacă într'un testament s'a zis de 
exemplu, că se lasă cuiva o sumă de bani 
când sc va căsători sau când va fi major, 
acest legat va fi condiţional întrucât, fap- 
tul “căsătoriei sau împlinirei majorității 
este un clement constitutiv al legatulu 
deoarece dreptul legatarului se va deschide 
numai atunci când se va căsători sau va 
ajunge la majoritate. (Demolombe, XA, 
No. 3iî; Aubry et Rau, cd. s-a, VII, S: 
715, p. 470, 471; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 503, 304). | 

16, Legatul plătitor la majoratul lega- 
tarului este un legat cu termen cert de- 
oarece în acest caz se arati numai terme- 
nul când sc va execută şi plăti legatul, 

- aşă încât dacă legatarul încetează din viață 
înainte de ajungerea sa la majorat, el 
transmite dreptul său moștenitorilor” de- 
oarece a dobândit acest drept din momen- 
tul decesului testatoruiui. (Demolombe, 
ANII, No. 312; Alexandresco, ed. 2-a, |, 
partea Il, p. 504). 

(7. A sc vedeă: art. 925 din codul cisil 
cu' notele respective. 

Art, 927. — Legatul va fi caduc, dacă lucrul legat a perit 
de tot în viața testatorului. (Civ. 903, 971, 1079, 1083, 1156 urm; 
Civ. Fr. 1042). 

Tozt. fi. Art. 1042, — Le legs sera caduc, si la chose lEgute a totalement 
peri pendant la vie du testateur. 

Il en sera de mâme, si elle a ptri depuis sa mort, sans le fait et la faute 
de Theritier, quoique celui-ci ait €t6 mis en retard de la delivrer, lorsqu'elle eit 
€egalement di perir. entre les mains du l&gataire. 

Bibliografie (continuare). 

(COxsTANTIXESCU Jac, N., Despre testamente, p. 145 urm, 

a INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Accesorii 30, 31, 39, 40. 
Animale 15, 26, 3. 
Asigurare 39, 
Bibliotecă 28. 

Bijuterii 21. 
Caducitate. 1 urm. 
Cal 12. 
Caz fortuit 2, 3. Culpă 3, 

Daune-iaterese 3, 34. 
Deces 1, 2, 3, 3%. 
Expropriere 16, 17, 3 
Formă substanţială 1% 

25, 30, 31. 
Imobil 16, 17. 3, 
încetare din viaţă 1,2,3,% 

Clădire 20, 27, 36—3. 
Compensaţie 8, 11. 
Condiţiune 2, 3, , | 

Chirie 29. | 

Corabie 22, 23, 
Creanţă 7—11, 18. 
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Codul: civil 

Moştenitori 3, 5, 
„_Novatiune 8. . 
Obiect principal 30, 31, 40, 
Pieire 1 urm, : 
Pigire, parțială 14—16,+36, 

Intenţiune 41, 21. 
Lână 20, 
Legat 1 urm. . 
Legat cuttitlu universal 42, 

* Legat de liberaţiune 9, 10. 
Legat particular 42. 
Legat universal 42, Revocare 10, - 
Locaţiune 29. Statue 35, 
Lucru corporal 6. i Stofă 20. . 
Lucru determinat 4, 5, 12. | Tablou 32, 
Lucru incorporal 6—10. : Teren 37. 
Materiale de construcţie 

20, 36. i ” 
Metal preţios 21. 
Moarte 1, 2, 3, 30, 

Terţe persoane 3, 5, 34, 
Turmă de animale 15, 26, 
Uzufruct 4, . 

A 

_ Doctrină. 

|, Articolul 1042 c. civ. fr. corespunză- 
tor art. 927 c.-civ. rom., prevede două ca- 
zuri când pierderea lucrului legat constitue 
o cauză 
când lucrul legat a pierit în timpul vieţii 
testatorului şi acela când lucrul legat a 
pierit în urma morţi testatorului. Legiuito- 
rul român, în art. 97 din codul civil a. 
prevăzut numai cazul întâi, deoarece cazul * 
al doilea nu constitue un raz de caduci- 
tate al legatului, întrucât legatarul deve- 

„ nind proprietarul lucrului legat în momen- 
tul decesului testatorului, lucrul a pierit 
pe socoteala legatarului, conform principii- 

„lor dreptului comun. (Alexandraseo. ed. 
2-a, IV, partea II, p. 406, 407: C. Hainan- 
miu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
ÎI, No. 1510. , 

D, Pierderea lucrului legat după decesul 
testatorului, aduce caducitatea legatului 
numai atunci când legatul este făcut sub 
condiţiune suspensivă şi lucrul a pierit prin 
-caz fortuit, în urma decesului testatorului 
şi . înainte -de îndeplinirea condiţiunei. 
(Huc, VI, No. 390; Alexandresco, ed. 2-a, 

-IV, partea II, p. 467, nota 5, 475, 474: C. 

Hamangiu, [. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băi- - 
coianu, III, No. 1511). | 

3, In acest caz, dacă lucrul ar fi pierit 
din culpa moștenitorilor sau a tertilor, 

“”legatarul va aveă o acţiune în daune con- 
tra lor. (Demolombe, XXII, No. 350; Au- 
bry .et. Rau, ed. 4-a, VII,.S 726, p. 529; 
Baudry et Colin Donations et testaments, 
II, No. 2878; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

artea II, p. 475, 474; C. Hamangiu. |. 

Rosetti-Bălinescu şi Al. Băicoianu, Ill,; No, 
1511). -. | a 
"4, Când lucrul legat, determinat în in- 

 dividualitatea sa, a pierit în totul în timpul 
vieţii testatorului, 
din cauza de lipsă de obiect. (Demolombe, 
XXII, No. + 339; 
Santerre, IV, No.- 193 bis; Aubry et Rau, 
cd. 4-a, VII, S 726, p. 529; Dalloz. Rep. 

Dispositions entre Yifs, No. 4359; Suppl. 

Dispositions entre vifs, No. 1076; Laurent, 

XIV, No: 284; Huc, VI, No. 590; Baudry et 

Colin, Donations_ et  testaments, II, No. 

2867; Josserand, III, No. - 1583; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 4167, 468,. 

469: C. Hamangiu. I,. Rosetti-Bălănescu, 

şi Al. Băicoianu, III, No. 1511, 1512), 

5. Această soluţiune are loc, oricare ar 

fi cauza din care a pierit lucrul legat: caz. 
7 

- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

e caducitate a legatului: acela . 

“XXII, No. 340; Aubr 

- 1584; Alexandresco, e 

-stitue o 

__vits, No. 4346). 

legatul va fi caduc,'. 

Demante et Colmet de : 

A 

Arta 92% 

fortuit, faptul testatorului, al moştenito- - 
rului prezumptiv sau al unui terț.. (Demo- 

- lombe, XXII, No. 541; Demante et Colmet 
de Santerre, IV, No. 193 bis, II, III; Lau- 
rent, XIV, No. 288; Huc, VI, No. 390; Bau- 
dry et Colin, Donations et iestamenis, II, 

"No. 2877; Josserand, III, No. 1585; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea ÎI, p. 468, 473). 

6. Dispoziţiunile art. 1042 al. întâi c. 
civ. În. (927 c. civ. rom), îşi găsese apuica- 
țiunea chiar dacă obiectul legat ar con- 
sista din lucruri încorporale iar nu numai 
din lucruri corporale. (Demolombe, XXII, 
No. 540; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $.726, : 
p. 530, 551; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 4545; Laurent, XIV, No. 290; Huc, 
VI, No. 590; Baudry: et Colin, Donations - 
et: testaments,. II, No. 2870; -Planiol, Il, 
No. 2851; Josserand, III, No. 1584; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 1683;-C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu, şi Al. Băi- 
coianu,. III, No. 1514). ! - 

7, Astfel legatul unei creanţe devine 
caduc, dacă testatorul.a încasat plata cre- 
antici. în timpul vieţii sale. (Demolombe, 

et Rau, cd. 4-a, VII, 
$ 720, p. 530, 551; Dalloz, Râp., Disposi- 
tions entre vifs,_ No. 4545; Laurent, XIV, 
No. 290; Huc, VI, No. 590; Baudry et Co- 
lin, Donations .ct. testaments, II, No. 2870; 
Planiol,. III, No. 2851; Josserand, III, No. 

d. 2-a, IV, partea Il, 
p. 468; C: Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu - 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1514).: | 

Ş. Aceeaşi soluţiune are loc şi în- cazul 
când creanţa :a fost stinsă prin novaţie sau 
compensație. (Laurent, XIV, No. 290; 
Baudry et' Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2872; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 469). . | 

9, Legatul este deasemenea caduc, dacă » 
creditorul care a făcut un legat de libera- 
țiune, primeşte plata în timpul vieţii sale. 
(Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
5S08, 4345). - 

10. In cazul unui legat al unei creanţe, 
precum şi în cazul unui legat de libera- 
țiune, dacă testatorul, înainte de decesul . 
său face o cerere de plată, cererea sa con- - 

rezumţiune a voinţei sale de re- 
vocare.“(Dalloz, Râp., Dispositions entre 

14. Dacă însă interpretându-sc voința 
“ testatorului,. legatul unei creanţe determi- 
nate este considerat că are de obiect. nu 
titlul, ci valoarea însăşi a creanţei, în a- . 
cest caz, plata creanței în timpul vieţii 
testatorului sau stingerea ei prin compen- 
saţic, nu aduce caducitatea legatului. (Du- 
ranton, IX, No. 356; Demolombe, XXII, No. 
540; Michaux, Testaments, No. 2505; Au-- 
bry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 726, p. 531; 

Laurent, XIV, No. 290; Huc, VI, No. 39%; 
Baudry et Colin,-Donations et testaments, 
II, No. 2871, 2872; Planiol, III, No. 2854; 
Josserand, III, No. 1584; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 4169; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălăneseu şi Al. Băicoianu, III. 
No. 1514)., : | i
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12, Cuducitatea pentru pierderea lucru- 
lui legat, nu-şi găseşte aplicaţiunea decât 
la legatele de corpuri certe şi determinate 

în individualitatea lor iar nu şi la legatete 

de corpuri nedeterminate adică determi- 

nate numai în specie; astfel, legatul unui 

cal, subsistă chiar dacă în succesiune nu se 

“găseşte nici un cal. (Demolombe, XALI, 

No. 339: Troplong, Donations ct testa- 
ments, IV, No. 2143; Demante et Colmet 

de Santerre, IV. No. 193 bis, I; Aubry cet 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 726, p. 529; Dalloz, 

Rep. Dispositions entre vifs, No. 4359; Lau- 

rent, XIV, No. 284; IHuc, VI, No. 590; Bau- 

dry et Colin, Donations ct testaments, Îl, 

No. 2865; Josserand, III, No. 155% Ale- 

xandresco, ed. 2-a, LY, pariea II, p. 465; 

C. Hamangiu, IL. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, LI, No. 1512). , 

13, Cu pierderea lucrului. trebueşte 

asimiliat şi cazul când în succesiune nu se 

găsesc valori din care să se poată, plăti 

legatul, deoarece, în ambele cazuri, libera- 

litatea nu poate fi executată din lipsă de 

obiect. (Demolombe, XXII, No. 339: Tro- 

ploug,_Donations ct testaments, IV, No. 

3145; Dalloz, Rep., Dispositions entre vils, 

No. 4360). | i , 

(4. Pentru ca dispoziţiunile de caduci- 

tate prevăzute de art. 1042 c. civ. [r. (927 

e, civ. rom.), să-şi găsească aplicaţiunea, 

trebueşte ca pierderea lucrului legat să fie 

totală; dacă pierderea lucrului legat este 

numai. parţială, legatul este micşorat şi 

subsisfă asupra a ceeace rămâne din lu- 

cru.  (Coin-Delisle,  Commeniaire, Ari. 

1042, No. 3; Duranton, LX, No. 494; De- 

molombe, XXII, No. 543; Aubry ct Rau, 

ed. 4-a, VII, $ 726, p. 550; Dalloz, Rep, 

Dispositions entre vils, No. 3975, 4356; 

Suppl., Dispositions entre vis, No. 1076, 

1077; Laurent, XIV. No. 286; Huc. VI. No. 

390; Baudry ct Colin, Donations et testa- 

ments, LI, No. 2868; Josserand, III, Neo. 

1584; Alexandresco, cd, 2-a, IV, partea WU, 

p. 469: C. Hamangiu, L. Rosetii- ălănescu 

şi AL Băicoianu, LL, No. 1515). - 
“15, Asifel dacă s'a legat o turmă de 

animale şi din această turmă, a pierit în 
timpul vieţii testatorului, un mare număr, 
rămânând numai una sau 'două animale, 

legatarul va execută dreptul său numai 
asupra a ceeace a rămas. (Delvincourt Îl, 
); 371; Demolombe, NAIL, No. 34; Dal- 
oz, Râp., 'Dispositions entre viis, Xo. 
3975; Laurent, XIV, No. 286; Baudry et 
Colin, Donations cet testaments, II, No. 

2656; Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea ll, 
p. 469). 

1G. Deasemenea dacă a fost legat un 

imobil, din care o parte a fost expropriată 
pentru cauză de utilitate publică. legatul 

pentru partea expropriată devine caduc, 

iar legatarul va avea dreptul la partea 

neexpropriată. (Huc, VI, No. 590; Baudry 
ct Colin, Donations et testamenis, Il, No. 
2568; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, 
p. 409). 

47. In acest caz legatarul nu:va aveă 
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dreptul şi la preţul de expropriere al părții 
expropriate din imobilul legat. (Baudry et 
Colin, Donations et testaments, Îl, No... 
2568 bis; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 4609). , 

18. Deasemenea în cazul când sa legat: 
o creanţă şi din această creanţă, debitorul 

a plătit o parte testatorului, fără ca acesta 
să-i fi cerut plata, legatarul, afară de înv 
prejurări ' contrare, va aveă dreptul la 
restul creanței legate. (Duranton; LX, No. 
402; Dalloz, Rep.. Dispositions entre vifs, 
No. 4547). 

19. Dacă lucrul legat a pierdut lormu 
sa substanţială, adică forma sa care îl dis- 
tinge de alte lucruri, legatul este. caduc, 
deoarece acest caz trebueşte asimilat cu 
acel al pierderei totale a lucrului legat 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1042. No. 

+, 6; Duranton, IX, 493; Demolombe, XAII, 
No. 346; 'Troplong, Donations ct testa- 
ments, LV, No. 2159; Aubry ct Rau, cd. 

4-a, VII, $ 726, p. 550; Mlourlon, ÎL, No. 

8ss; Dalloz, Râp., Dispositions entre vils, 
No. 3951, 4550; Laurent, XIV, No. 255; lluc, 
VI. No. 390; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, Il, No. 2873, 2S74; Alexau- 
dreseo, ed. 2-a, IV, partea II, p. 451,474). 
20, Astlel dacă testatorul a legat o can- : 

tate de fire de lână, pe care apoi a trans- 
format-o în stolă sau o cantiiate de mate- 
rial de construcţe, pe care apoi le-a între: 

 buinţat la construcţia unei clădiri, sau o 
luntre, a cărei lemn l-a întrebuințat apoi 
la o construcțiunc, legatul va Îi caduc şi 
legatarul nu va avcă dreptul nici la lu- 
cruri care nu mai există, nici la o indem- 
nitate echivalentă cu valoarea lucrurilor 
legate.  (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
1042, No. 4, 6: Demolombe. XXII, No. 346; 
Duranton, IX, No. 495; Troplong, Dona- 
tions ct testaments, IV, No. 2139; Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vifs, No. 391; 
Suppl., Dispozitious entre vils, No. 4550; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2874; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, 
partea II, p. 451, 471), 
"94, In cazul când lucrul legat trans- 

format este din o astfel de materie încât 
poate luă forma anterioară, cum ar îi în 
cazul când s'ar fi legat un lingou de me- 
tal preţios, pe care testatorul l-ar fi trans- 
format în bijuterii, tribunalele vor cercetă . 
dacă prin transformarea lucrului, testato- 
rul a avut sau nu intențiunea să revoace 
legatul făcut. (Troplons, Donations ct tes- 
taments, IV, No. 2139; Dalloz, Râp., Dis- 
positions centre vifs, No. 4550). 

25, Dacă s'a legat o corabie, pe care 
apoi testatorul a demontat-o şi a relăcut-o 
cu aceleaşi materiale legatul va subsista 
asupra corăbiei refăcute. (Dalloz.: Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 4355:  Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 451, 
472), _ . 
23, Deasemenea dacă sa legat o co- 

rabie, pe care apoi testatorul a demontat-o 
pentru a o reface cu aceleaşi materiale, 
însă nu a mai putut-o reface până la de- 
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cesul său, legatul va subsista asupra aces- 
tor materiale. (Duranton, IX, No. 493: 'ro- 
plong, Donations' ct testaments, 1V, No, 
2142: Palloz, Rep. Dispositions entre vils, 
No. 4555). 

24, lu cazul când lucrul deşi a suferit 
transformări, însă nu a pierdut forma sa * 
substanțială pe care o aseă în momentul 
facerii_dispoziţiunci, lezatul va subsistă 
(Coin-Deliste, Comrmentăire, Art. 1042, No. 
0; Duranton, IX, No. 49; Demolombe, 
NAIL, No. 546; Mourlon, Il, No. SS8; 'Tro- 
plong, Donations et testaments, IV, No. 
2141; Demante et Colmet de Santerre, 1Y, 
No. 195 bis, 1; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vils, No. 3951, 4551; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 2574; Ale- 
xandreseo, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 471, 
472, 475). , 
25, Această soluțiune are loc chiar 

dacă ar [i fost reînoite toate părțile lucru- 
lui, încât nu mai rămâne nici una din păr- 
țile ce existau în momentul facerii dispo- 
ziţiunei.. (Coin-Delisle, Commentaire, Art, 
1042, Ao, 6; Duranton, IX, No. 493; Demo- 
lombe, XXII, No. 346; Troplong, Donations 
et testaments, IV, No. 2141: Dalloz, Rep. 
Dispositions_ entre vifs, No. 3941, 4551; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 2574; Alexandresco, ed. 2-a, [V, 
partea II, p. 472). 

26. Astfel. legatul unei turme de ani- 
male va subsistă, cu toate că toate anima. 
lele au fost reînoite prin sporul lor sau 
prin noui cumpărări. (Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre vils, No. 4551; Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea II, p. 472). 
„27, Deasemenea, legatul unei case va 
subsistă, cu toate că această casă a fost 
reînoită prin raparaţie cu materiale noui. 
(Dalloz, ten, Dispositions entre vifs, No. 
391). 
28, I)casemenea, legatul unei biblioteci 

va subsistă cu toate că toate cărţile vechi 
au fost înlocuite cu altele. (Dalloz. Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 4551; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 472). 
29, Deasemenea legatul unor chirii ale 

unui imobil subsistă, cu toate că contrac-: 
tul de închiriere aflat în ființă la facerea 

“dispoziţiunei a expirat, însă la decesul tes- 
tatorului imobilul eră din nou închiriat în 
baza unui contract reînoit: de către testa- 
tor. (Froplong, Donations et testamenis, 
IV, No. 2138). | 
30. In cazul când obicetul principal al 

legatului a pierit în total sau. şi-a pierdut 
forma sa substanţială înainte de încetarea 
din viaţă a testatorului, legatarul nu are 
dreptul la accesoriile lucrului legat. (Del- 
vincourt, II, p. 369; Duranton, LX, No. 494; 
Demolombe, XII, No. 542; Vazeille, Suc. 
cessions, Art. 1038, No. 1; Aubry et Rau, 
cd. 4-a, VII, $ 726, p. 550; Dalloz, Rep., 
Dispositions entre viis, No. 3953, 453%. 
Laurent, XIV, No. 2S7; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 2879; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 469, 
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171; Comp.: C. Ilamangiu, |. Roseiti-Bă- 
1514, 

1515). 
31. Deasemenea, în acest caz, legatarul 

nu are dreptul nici la ceeace rămâne din 
lucrul legat. (Delvincourt, IE, p. 569: Du- 
ranton, IĂ, No. 494; Demolombe, XXII, No. 
542: Vazeille, Successions, Art. 1038, No. 
1; Aubry cet Rau, ed. 4-a, VII, S 726, p. 550; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre. vils, No. 
4532; Laurent, XIV, No. 287; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, II, No. 
2829; Alexandreseo, ed. 2-a, IV, partea N, 
p. 409; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, III, No. 1511, 1543), 
92, Astfel, dacă a lost legat un tablou 

care s'a distrus, legatarul nu are dreptul 
la cadou: deasemenea dacă sa legat un 

„animal, care a murit legatarul nu are drep- 
tul la pielea lui. (Duranton, IN, No. 494; | 
Demolombe, XXII, No. 542; Mourlon, II, 
No. 859; Demante et Colmet de Santerre, 
IV, No. 195 bis IV; Aubry et Rau, ed. s-a. 
VII, $ 726, p. 530: Dalloz, Râp., Disposi- 
tions, entre vils, No. 4552; Laurent, AIV, 

„No. 257; Buudry et Colin, Donations et tes- 
taments, IT, No, 2869; Alexandresco. ed. 
2-a, IV, partea II, p. 469, 470). 
38, Deasemenea dacă s*a legat un imo- 

bil, care a fost expropriat pentru cauză de 
utilitate publică, legatarul nu are dreptul 
la indemnitatea obținută din expropriere. 
(Huc, VI, No. 345; Baudry ct Colin, Dona- 
tions cet testaments, IL, No, 2868 bis). 

- 84e Dacă lucrul legat a fost distrus de 
o terță persoană înainte de decesul testa- 
torului, Jegatarul nu arc dreptul la daunele- 
interese datorite de această terță persoană. 
(Demolombe, XXII, No. 541; Demante cet 
Colmet'de Santerre, 1V, No. 193 bis, 1], III; Laurent, XIV, No. 258; lluc, VI, No. 390; Baudry et Colin, Donations ct testaments, 
II, No. 2877). . 
35, Dacă lucrul legat este o statuc, care a fost distrusă în timpul 'vicţei testa- 

torului, legatarul are dreptul la bucăţile 
rezultate, deoarece, în acest caz, lucrul legat şi-a piistrat substanţa - și numele. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1u40, No. 6; Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vifs, No. 4554). | i 
36, In cazul când s'a legat o' casă: şi 

această casă se dărâmă sau arde, în tim- 
pul vieții testatorului, legatarul va aveă 
dreptul la materialele ce au rimas în ur- ma sinistrului. (Demolombe, XXII, No. 543: 
Dalloz, Rp... Dispositions entre viis, No. 
3974; Laurent, XIV, No. 2s6: Planiol, III, No. 2851: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 470: C. Hamangiu, [. Rosetti-Bă- 
lănescu și Al. Băicoianu, III, No. 1515). . 
„37. In .acest caz, legatarul are drepiul 

şi la terenul pe care a fost clădită casa distrusă. (Duranton, IX, No. 494; Demo- , 
lombe, XMII, No. 546, Aubry et Rau, ed 
4-a, VII, $ 726, text şi nota 9, p. 530; Dal- 
loz, Rcp., Dispositions entre vis, No. 3975, 

„4556; Laurent, XIV, No. 256; Planiol, III, 
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No. 2851; Alexandresco, ed. 2-a, IV. par- 
tea II, p. 470; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, II], No. 1513). 

38, Dacă în urma distrugerei casei, tes- 
tatorul face o nouă clădire, legatarul va 
avcă dreptul la ea, deoarece clădirea este . 
accesorul terenului. (Coin-Delisle, Com- 

mentaire, Art. 1019, No. 10; Duranton, LX, 

No. 167; Demolombe, XXII, No. 714; Dal- 
loz, Râp.; Dispositions entre vils, No. 5976, 
4556; Laurent, XLV, No. 146; Baudry et 
Colin, Donations et testamenis, II, No. 
2534). 

39, In cazul când sa legat o casă 
care a ars, legatarul nu are dreptul la 
despăgubirea de asigurare, datorită încă 
de societatea de asigurare, după încetarea 
din viață- a testatorului. (Dalloz, Rep. 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 5977;.: 
Huc,. VI, No. 345; Baudry ct Colin, Do- 
nations et iestamenis, II, No. 2356). 
40, Când obiectul principal al legatu- 

lui a pierit numai în parte, legatarul are 
dreptul nu numai la partea care a rămas, 
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ci şi la accesoriile ci. (Demolombe, XXII, 
No. 343; Aubry ct Rau, cd. 1-a, VII, $ 
726, p. 530; Comp.: C. Hamangiu,:l. Ro- 
sctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1511, 1515). 

41|. Dacă sa legat numai uzufructul 
casei care a fost distrusă în timpul vieţii 
testatorului, legatarul nu are dreptul nici 
la materialul rămas, nici la terenul pe 
care a fost clădită casa legată, deoarece 
uzulructul s'a stins prin distrugerea obi- 
cctului legat. (Duranton, IX, No. 494; 
Aubry ct lau, ed. 4-a, VII, $ 726, nota $,. 
p. '550; Laurent, XIV, No. 286; Alexan- 
dresco, ed. 2-a; IV, partea II, p. 470, 471). 

42, Dispoziţiunile art. 10 ce, civ. în. 
(927 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea 
la legatele universale şi cu titlu universal, 
ci numai la legatele particulare. deoarece 
picirea unuia sau mai multor obiecte din 
succesiune are de efect numai să dimi- 
nueze valoarea legatului. (C. Hamangiu. 1. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1512). 

Art. 928. — Orice dispozițiune testamentară cade, când ere- 
dele numit sau legatarul nu va primi-o sau va îi necapabil a o 
primi. (Civ. 695, 701, 808 urm., 930; Civ. Fr. 1043). 

Text. fr. Art. 1043. — La disposition testamentaire sera caduque, lorsque 
Vhâritier institu ou le Iâgataire la repudiera, ou se trouvera incapable de la 
recucillir. 
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Substituţiune vulgară 12, 
Succesiune 2, 13, 14, 15, 

17, 18, 30. 
Stabiliment public 23. 
Vânzare 20, 
Viciuri 5, 
Violenţă 5. 

Doctrină. 

1, Pentru ca o persoană să poată re- 
fuză un legat, trebucşte, în primul rând, 
ca ca să fie capabilă. (Merlin, Râpertoire, 

Lâgataire, $ 4, No. +; Demolombe. XXII, 
No. 326, 335; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, 
$ Z20,-text şi nota 14, p. 531; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre viis, No. 3553: Suppl., 
Dispositions entre viis, No. 877; lluc, Vi 

„No. 519; Baudry et Colin, Donations et 
testamenis, II, No. 2853; Alexandresco," 
cd. 2-a, IV, partea II, p. 464). 

9, Capacitatea necesară pentru refuza- 
rca unui legat este acecaş, ca pentru re- 
nunțarea la o succesiune. (Demolombe, 
XXII, No. 526, 335; Aubry et Rau, cd. t-a, 
VII, $ 726, p. 554; Dalloz, Rep. Suppl, 
Dispositions entre viis, No. 877; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 464). 

3, Pentru. ca persoanele incapabile să 
poată refuză în mod valabil, un legat. 
este necesară intervenția sau concursul 
persoanei care! o abilitează, după lege. 
(Merlin, Repertoire, Lâgataire. S 4, No. 4. 
6; Demolombe, XXII, No. 326, 535;. Tro- 
plong, Donations et iestaments, IV, No. 
9154: Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, 
No. 3555; Baudry et Colin, Donations ct. 
testaments, II, No. 2855). - 

— 314 — 

  

  
 



| 

Codul civil 

4, Acceptarea unui legat făcută numai 
de incapabilul singur, îi va fi opozabuu 
numai dacă îi foloseşte, (Merlin, Reper- 
toire, Legataire, $ 4, No. 4, 6; lro- 
plong, Donations ct testaments, IV, No. 
2154; Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, 
No. 5355). 

5, lenunţarea la un legat pentru a fi 
valabilă, trebueşte ca consimţământul le- 
gatarului să nu fiec viţiat. Astfel, renunţa-: 
rea va putcă fi anulată pentru cauză de 
violență. (Demolombe. XII, No. 335; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 726, p. 532; Bau- 
dry et Colin, Donations ct testaments, II, 
NO. 2863). 

G. Deasemenea, renunțarea la un legat 
poate îi anulată pentru cauză de dol, ori- 
care ar fi persoana care l-ar fi săvârşit. 
(Demolombe, XXII, No. 555; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 726, p. 532; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, Il, No. 
2502). | 

7. Deasemenea, renunțarea la un legat 
poate' Îi anulată pentru cauză de eroare 
substanţială. (Demolombe, XXII, No. 335; 
Aubry ct Rau. cd. 4-a. VII, S 726. p. 532: 
Baudry et Colin, Donations ct testaments, 
II, No. 2564). 

8. lHenunţarea la un legat nu poate. 
avea loc în timpul vieţii testatorului, de- 
“oarece legea oprește pactele asupra suc- 
cesiunilor viitoare; nulitatea unei aseme- 
nea renunţări este de ordine publică. (De- 
molombe, XXII, No. 530; Iluc, VI, No. 
392; Baudry ct Colin. Donations ct testa- 
ments, II, No. 2555, 2s57; Planiol, III, No. 
2549;  Josserand. III, No. 15$7; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 404, nota 
5: C. Hamangiu, |. 
Al. Băicoianu, III. No. 1510). 

9. Renunţarea la un legat făcut sub 
condițiune suspensivă, nu poate aveă loc 
înainte de îndeplinirea condiţiunei. (Tro- 
plong, Donations ct testaments, IV, ANo. 
2152; Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 

“No. 3557; Contra: Demolombe, XXII, No. 

"şi Al. Băicoianu, | 
10. In cazul când un legat a fost gre- - 

| 

  

330; Baudrv ct Colin, Donations ct testa- 
ments, II, No. 2856; Josserand, III, No. 
15s7; C..:Hamangiu, l. Rosetti-Bălănescu 

ÎII, No. 1510). 

vat de un sublegat, renunţarea la legat nu 
aduce  caducitatea  sublegatului, decât 
dacă se constată că astfel a fost inten- 
țiunea testatorului. (Duranton, IX, No. 
457; Troplong, Donations ct testaments, ], 
No. 421; Aubry et Rau, ed. s-a, VII, $ 
596, p. 532; Laurent, XIV, No. 298). 

| |. Renunţarea la un legat trebucşte să 
fie pură şi simplă; dacă renunțarea este 
făcută în favoarea unei anumite persoane, 
ea constitue, în acest caz; o acceptare a 
legatului şi o transmitere a lucrului legat 
căire persoana în favoarea căreia se face 
renunţarea.  (Dalloz, Râp., Dispositions 
entre vifs, No. 5563). 
„12, Potrivit dispoziţiunilor art. 1045 e. 

civ. În. (928 e. civ. rom.), dacă legatarul 
capabil a renunţat în mod valabil la le- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

Roseiti-Bălănescu şi 

"cu titlu universal, 

Art. 928 

gatul făcut şi dacă testatorul nu a făcut o 
substituţiune vulgară legatul va fi caduc. 
(Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 
464), 

13. Dispoziţiunile art. 784 ce. civ. îr. 
(095 c, civ. rom.), prititoure la formele de 
renunțare la succesiune, nu-și găsesc apli- 
cațiunea la renunţarea la legate particu- 
lare. (Demolombe, XXI, No. 560; ĂNII, 
No. 523;  'Troplong, Donations ct testa- 
ments, IV, No. 2155; Aubry ct Rau, ed. 
4-a, VII, $ 726, p. 554; Dalloz. Rep. Dis- 
positions entre vils, No. 4565; Suppl., Dis- 
positions entre vils, No. SS0, 1078; Huc, 
VI, No. 519; Baudry et Colin, Donations. 
ct testaments, Il, No. 2281, 2554;. Planiol, 
III, No. 2849; Alexandresco, cd 2-a, IV, 
partea II, p. 404, nota 3). 

14, In privința renunţării la legatele 
universale, după o părere, dispoziţiunile 
art. 784 c. civ. fr. (695 ce. civ. rom.), îi sunt 
aplicabile deoarece situaţia legatarului u- 
niversal este identică cu situaţiunea mo- 
ştenitorului. (Demolombe, XXII, No. 527; 
'Froplong, Donations ct testaments, IV, No.. 
2155; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 7%, p. 
530), 

15. După altă părere, dispoziţiunile 
art. 784 c. civ, în. (695 c. civ. rom.), privi- 
toare la formele de renunțare la succesi- 
une, nu-şi găsesc aplicaţiunea la renun- 
larea la legatele universale, deoarece lega- 
tarul universal nu poate fi asimilat cu 
moştenitorul întrucât succede la bunu- 
rile defunctului şi nu reprezintă persoana 
sa. (Demante ct Colmet de Santerre, 
IV, No.,19+ bis, II; Dalloz, Râp.. Suppl., 
Dispositions entre vils, No. 482; Laurent, 
XIII, No. 554; Huc, VI, No. 319; Baudry 
ct Colin, Donations ct testaments, II, No. 
22553: Planiol, III, No. 2849), 

16. lcnunţarea, la un legat universal 
sau legat particular se poate face în orice :- 
formă, deci și prin act auţentic. (Dalloz, 
Rep Suppl., Dispositions entre viis, No. 
SS1). 

17. In privinţa renunţării la legatele 
u ti după o părere, dispozi- 

tiunile art. 784 c. civ, îr. (695 c. civ. rom), 
îi sunt aplicabile, (Demolombe, XXII, No. 
557; Troplong, Donations et testamenis, 
1V, No. 2155; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
$- 720, p. 534), 

18. După altă părere, dominantă, dis- 
pozițiunile art, 784 c. civ. fr. (695 e. civ. : 
Tom.), îşi găsesc aplicaţiunea numai la re- 
nunţarea la succesiune iar nu şi la renun- 
jarea la legatele cu titlu universal. (De- 
mante et Colmet de Santerre, IV, No. 191 
bis, II: Laurent, XIII, No. 534; Huc, VI; 
No. 519). 

19. Renunţarea legatarului la un le- 
gat poate fi şi tacită, însă intenţiunea le- 
gatarului, în această privință, trebueşte să 
rezulte în, mod ncîndoios. (Demolombe, 
XXII, No. 238; Troplong, Donations et tes- 
taments, IV, No. 2156, 2157; Aubry et Rau. 
ed. 4-a, VII, $ 726, p. 53i; Dalloz; Rep. 
Dispositions entre viis, No. 3554; Suppl. 
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Dispositions entre vifs, No. 852, 1079; Huc, 

VI, No. 319; Baudry et Colin, Donations ct 

testaments, Il, No. 2284; Planiol, III, No. 

2849; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Il, 

p. 404, nota 3). 
20, Astfel, îaptul legatarului de a-con- 

simți ca moștenitorul să vândă lucrui le- 

gat, poate îi interpretat ca o renunțare 

tacită a lesatarului la legat, afară de ca- 

zul când se stabileşte că vânzarea a avut 

joc pentru ca el să primească preţul. (Dal- 

loz, Rep., Dispositions entre vils, . No. 

3354), 
24, Deasemenea, dacă legatarul refuză 

să “îndeplinească condițiunea sub care a 

jost făcut legatul, el este considerat că a 

renunțat la el. (Demolombe, NĂLI, No. 

528; Proudhon, Usufruit, No. 656; Dalloz, 

R6p.„ .Dispositions entre vifs, No. 4307). 

20, Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran, dacă din actele jegatarului re- 

_zultă o renunțare la legat. (Demolombc, 

XXII, No. 32$; Troplons, Donations et tes- 

taments, LV, No. 2154 Dalloz, Rep. 

Suppl., Dispositions entre vis, No. SS; 

-Baudry ct Colin, Donations et testaments, 

II, No. 2284). 

23, Legatarul poate, în principiu, să 

retrăcteze renunţarea sa la legat. (Demo- 

lombe, XXII, No. 335; Troplong, Donati- 

ons et testaments, IV, No. 2158; Aubry et 

Rau, cd. s-a, VII, $ 726, p. 551; Dalloz, 

Rep. Dispositions_ entre vi[s,. No. 350; 

Bandry ct Colin, Donations ct testaments, 

11, No. 2285, 2839; Josserand, III, No. 1587; 

Contra: Merlin, icpertoire, Legataire, $ 

4,:No. 8; Laurent, XIII, No. 537). 

24, Pentru ca legatarul să poată re- 

tracta renunțarea sa le legat, trebueşte ca 

legatul să nu fi fost acceptat de altul. 

(Dalloz, Rep. Dis ositions entre vils, No. 

5562; Josserand, | 1, No. 1537). . 

25, Potrivit dispoziţiunilor art. 1045 c. 

civ. fr. (928 c. civ. rom.), legatul devine 

caduc, dacă legatarul, în momentul dece- 

sului testatorului, este incapabil a-l primi, 

însă eră capabil în momentul facerei îes- 

tamentului. (Demolombe, XXII, No. 335; 

Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 650, text şi: 

nota 10, 12 p. 45, $ 726, p. 529; Demante 

ct Colmet de Santerre, LV, No. 194 bis, Î; 

Dalloz, Râp., Dispositions entre vils, No. 

4572; Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 

1075; Iluc, VI, No. 356; Baudry et Colin, 

Donations et testaments, I[, No. 2330; Jos- 

serand, III, No. 1582; Alexandrescv, er. 

2-a, IV, partea II, p. 464, 465; C. Haman- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 
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giu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. 

II], No. 1509), 
DG, Dacă legatarul cră dejă incapabil 

de a primi legatul în momentul facerei 

testamentului, legatul este nul, iar nu ca- 

due. (C. Ilamangiu, L. Rosetii-Bălănescu 

şi AL Băicoianu, III, No. 1509). 

27, Deasemenea, legatul  condiţional 

este caduc, din momentul îndeplinirei con- 

dițiunei. (Dalloz, Rep. Dispositions entre 

vifs, No. 3372; Iluc, VI, No. 5%; Baudry 

ct Colin, Donations et testamenis, II, No. 

2851). 
28, Lesatul făcut unei comune sau sta- 

biliment public, devine carduc, dacă gu- 

vernul nu a autorizat acceptarea, (Dalloz, 

Râp.,_ Dispositions entre vis, No. 4573; 

Suppl., Dispositions entre vils, No. 1075). 

29, Legatul făcut unei persoane, care 

după facerea testamentului şi în momeu- 

tul decesului. testatorului, este condam- 

nat la muncă silnică pe viaţă, devine ca- 

due. (Baudry et Colin, Donations et tes- 

iaments. II, No. 2$50). - 

30, Bunurile care formau lesatul de- 

venit 'cade, vor intră în succesiune şi se 

vor cuveni celor în drept a culege succesi- 

unea. (Dalloz, Rep. Suppl: Dispositions 

entre vifs, No. 1073). , 

3[, A se vedeă: art. SS? din codul civil 

cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 

(Continuare de la 1924 până la 1927) 

(.„ a) Nu constitue un motiv de caduci- 

tate a legatului faptul că legea fixând un 

sediu decanatului în localul Tribunalului, 

din moment ce decanatul îşi are un sediu, 

nu mai. poate dobândi un altul, motivul 

determinant care l-a inspirat pe testator 

încetând de a mai există. , 

b) Potrivit art. 928 şi 929 col. civ., un 

testator poate institui asupra totalităţii a- 

verei sale doi legatari universali şi că par- 

tea aceluia dintre ei care ar refuză lcea- 

tul revine celuilalt; —. ceeace “s'a şi în- 

tâmplat în speță. , 

_c) Din corespondenţa purtată între re- 

clamant şi defunct recşind numai: inteu- 

jiunea de a vinde dreptul său indiviz în 

succesiunea defunctului său tată, intenţi- 

“une care n'a fost tradusă în fapt, aceasta 

nu poate constitui o revocare tacită a tes- 

tamentului. (Trib. Covurlui: II, 4S$ bis, 

924, Curier Judiciar, 11/1925). 

Art, 929. — Când din dispozițiunile testamentare va rezultă, că 

cugetul testatorului a îost de a da legatarilor drept la totalitatea 

obiectului legat, atunci acela din legatari, 

totalitatea ; iar de primesc mai mulți legatari, 

"între ei, fără a se scădeă părţile legatarilor 

care vine la legat, ia 

legatul se împarte 
necapabili, sau ale 

acelora cari n'au primit legatul, sau cari au murit înaintea testatorelui. 

(Civ. 697, 888, 924, 928, 929, 1057 urm., 1200, 1202; Civ. Fr. 1044, 1045). 
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Tezt. fr. Art. 1044. — 1 Ş aura liceu ă aceroissement au profit des lega- taires, dans le cas ou le les sera fait 
Le legs sera re 

ă plusieurs conjointement, | 
pute fait conjointement, lorsqu'il' le: sera par une seule et mâme disposition, et que le testateur n'aura pas assign€ la part de chacun des coltgataires dans la chose ltgure. 

Tezt, fr. Art. 1045. — Il sera encore repute fait conjointement; quand une chose qui n'est pas susceptible d'âtre 
donnte par le mâme acte î plusicurs per 

CoxsrANTINEScU Jac. N, Despre testamente, p. 145 urm,, 147 urm.; 

divisce sans dettrioration, aura ete 
sonnes, mâme separement, 

Bibliografie (continuare). 

Puessiă G., Teononu Cun, Vas E, I., Concluzii sub 'Trib. Covurlui S. II, 4S8 bis din 15 Dec. 1924, Curier Jud. 11/1935; 
Pourzen G. și Roaax Î., Concluzii sub Trib. 

Curier Jud. 11/1933. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Acceptare 67. 
Adăupgire 5, 241—27, 29, 30, 

S-a 3, 34, 3I—49, 51,54— 
«l, 

Apreciere suverană 19,35, 
39, 40, 43, 45. 

Beneficiu 1 urm. 
Bibliotecă 42, 
Caducitate 1—10, 12—16, 

18—21, 23, 24, 49—5, 
61—67, îi. 

Condiţiune 71, . 
Coajoncţiune 273), 49,50, 

51, 59, 05, 71. 
Conjuncţiune mixtă 28, 3), 

Conjoncțiune reală 28,37— 3) 63 

Conjoncţiune verbală 3%, 

Corpuri certe 47, %, 
Corpuri incerte 47, 4). 
Creştere, a se vedcă cu- 

vântul: „Adăugire*, 
Desemnare 30—35, 56. 
Donaţiune 59, 6), 
Drept real 60. 
Incapacitate 15, 16, 23,   

Intenţie 14, 10, 19, 34, 3, 
39, 43, 45, 64. 

Legat cu titlul universal 

Legat particular 6, 0, 1v, 
12—19, 55, 

Legat universal 
17—20, 55, 56. 

Moştenitori” legitimi 6, 7, 
10, 16, 18, 19,5, 

Moştenitori rezervatari 13, 
Nedemnitate 24, 
Nuda proprietate 9, 43, 50, 

5, 53 

12—15, 

Nulitate 1, 17—02, 
Partaj 33, 40—43, 61, 62. 
Proprietate 48, 5, , 
Renunţare 23, 68, 

"Revocare 1, 21, 36. 
Rude Sa 
Sarcine 63—66, 
Sporire, a sc vedeă cu- 

vântul: „Adăugire“. 
Substituţiune fidei-comi- 

sară 2, 3, - 
Substituţiune vulgară 4. 
Uzufruct 9, 45—54,. 

Doctrină, 

Î. In principiu, dreptul de a beneficiă de caducitate, revocarea sau nulitatea Ie- 
gatului, aparține acelora care erau obli-" 
gali să-l plătească sau acelora care îl 
uau dacă nu se făccă. (Coin-Delisle, Com- - 
mentaire, Art. 1046, 1047, No. 9; Prouunon, 
Usuiruit, II, No. 599, 613; Toullier, Y, No. 
677 urm.; Durânton_ IX, No. 493: Delvin. 
court, IL, p. 557; Demolombe, XXII, No. 
336 urm.; Grenier, Donations et testa- 
ments, |, No. 549; Demante ct Colmet de 
Santerre, 1V, No. 195; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 726, text și nota 24, p. 534: Mourlon, II, No. 590; Dalloz, Râp., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 4376; Suppl., Dispo- 
sitions entre vils, No.. 1082; Laurent, XIV, 
No. 295; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, II, No. 2882; Planiol, III, No. 
p. 474, 475; C. Hamangiu, 1. Roseiii-Bă- 
2557; Alexandresco, ed. 2-a, IV. nartea I[, 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1527). 
8, Această regulă: nu-şi găseşte aplica- 

Covurlui S. II, 4SS bis din 15 Decembrie 1924, 

țiunea, în dreptul francez, în cazul unci 
substituțiuni fideicomisare permise, caz 
în care caducitatea legatului în privința 
legatarului din primul ordin, profită ce- 
lora cărora trebuiă să li se transmită de 
către acesta obiectul legat. (Aubry cet Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 726, p. 535: Laurent, XIV, 
No. 299, 518: Buudry et "Colin, Donations 
et testaments, LI, No. 2590). : . 

3, In dreptul român această excepţie 
nu poate aveă loc, deoarece toate substi- 
tuirile fideicomisare sunt oprite. uitexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 450). 

da Deasemenea această regulă nu-și gă- 
seşte aplicațiunea în cazul unei subsiitu- 
fiuni directe sau vulgare, caz în care ca- 
ducitatea legutului în persoana institui- 
tului profită numai substituitului. (Prou- 
dhon. Usufruit, II, No. 566: Duranton, la, 
No. 511; Demolombe. XXII. No. 392; Au- 

"bry et Rau, ed, d-a. VII, S 726, p. 534; Dal- 
loz, Rep., Dispositions entre xvifs, No. 
4575;.Laurent, ALV, No. 299, 304, 314; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, [I,: 
No. 2889; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea TI, p. 450; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1528). 

5. Deasemenea : această regulă suferă 
excepțiune prin efectul dreptului creşște- 
reci, sporirei sau adăugirei. (Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 726, p. 535; Dalloz, R6p., 
Suppl., Dispositions entre vils, No.! 1092; - 
Baudry et Colin, Donations et testaments, - 
II, No. 2591; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 450; C. Hamangiu, I. Rosetti. 
Bălănescu şi AL. Băicoianu, LII, No. 1528). 

6. In cazul când nu există decât mo- 
ştenitori legitimi, caducitatea legatelor 
particulare profită acestora deoarece -ei 
crau obligaţi să le plătească. (Coin-De- 
lisle, Commentaire, Art. 1046, 1047, No. 9; Proudhon, Usufruit, II, No. 599, 613; Del- 
vincourt, II, p. 337; Toullier, V, No. 677 
urm.; Duranton, IX, No. 49; Demolombe, 
XXII, No. 356 urm.; Grenier, Donations et 
testaments, I, No. 349; Demante et Colmet 
de Santerre, IV, No. 193; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 726, p. 534; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre E, No. 4376; Laurent, 
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XIV, No. 293, 294; Baudryv cet Colin. Dona- 
tions et testaments, II, No. 2882; Planiol, 
III, No. 2857; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea LI, p. 475; C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1527). 
-7, In cazul când nu există decât lega- 

tari cu titlu universali neconjuneţi cadu- 
citatea legatelor acestora, profită numai 
moştenitorilor ab intestat. (Proudhon, Usu- 
fruit, II, No. 615; Toullier, V, No. 680; Dal- 
loz, Rep., Disposiiions entre vifs, No. 4576, 
4352). , 

9. Lcgatarii cu titlu universal, alară de 
cei ai unei cotităţii din succesiune, precum 
şi legatarii particulari, profită de cadu- 
citatea legatelor particulare pe care erau 

însărcinați să le plătească. (Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 1046, 10417, No. 9; Tou- 

lier, V, No. 652; Aubry et Rau, ed. 1-a, 

VII, S$ 726, p. 534; Dalboz. Rep. Disposi- 
tions entre vils, No. 4584; Baudry et Colin, 
Donations ct testaments, Il, No. 2882. 
2$83; Alexandresco, ed. 2-a. IV. nartea II. 
p. 476, 477; C. Hamangiu. ÎI. Roseiti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1527). 

9, Legutarul nudei proprietău a unui 
lucru, prolită de caducitatea legatului u- 
zufruciului aceluiaș lucru. (Toullier, YV, 
No. 677; Duranton, LN, No. 457: Demo- 
lombe, AXII, No. 356; Troplong. Donations 

et testaments, LV, No. 2160; Aubry ct lau, 
cd, 4-a, VII, $ 720, text și nota 20, p. 53; 
Baudry et Colin, Donations ct testaments, 
II, No. 2884; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 477). 

10, Dacă după ce sa legat unci per- 
soane un lucru, testatorul legă unei alte 
persoane o porțiune din acel lucru, cadu- 
citatea legatului porţiunei nu profită moş- 
tenitorului legitim sau instituit, ci lega: 
tarului totalității lucrului. (Toullier, V, 
No. 652; Grenier, Donations.et testamenis, 
7, No. 349; Dalloz, Rep. Dispositions entre . 
vils, No. 4585), 

(|. Dacă însă din cuprinsul testamen- 

tului se va constată intenţia contrară a 
testatorului, se va urmă conform voinţei 
sale. (Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs. 
No. 4385). 

15, Dacă există instituit un legatar 
universal, caducitatea legatelor particu- 
lare va profită acestuia. (Merlin, Reper- 
toire, Legataire, No. 18 bis; Proudhon, 
“Usufruit, II, No. 615; Toullier,, V, No. 
679; Grenier, Donations et testaments, |, 
No. 349; Troplong, Donations ct testa- 
ments, IV, No. 2160; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 726, text şi nota 95, p. 535; 
Dalloz, Rep., Dispositions: entre vils, No. 
4576; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
899; Baudry et Colin, Donations et tes- 
taments, II; No. 2552; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea ÎI, p.' 475, 476: C. Haman- 
giu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
ÎL, No. 15327). A 

13, Chiar dacă există şi un moşteni- 
tor rezervatar, caducitatea legatelor par- 
ticulare profită numai legatarului uni- 
versal. (Demolombe, XXII, No. 356; Dal- 
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loz, Rep. Dispositions entre vils, No. 
4376; Baudry et Colin, Donations ct tes- 
tamonis, II, No. 2552; Alexandresco, cd. 
2-a. IV, partea II, p. 476; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1527). 

(Zu Chiar dacă legatarul universal 
este trecut în testament, după instituirea 
diferiților legatari particulari. arătân- 
du-se de testator că surplusul punurilor 
aparține legatarului universal, caducita- 
tea legaielor particulare profită legata- 

rului Eiversal. (Merlin, Repertoire, Le- 
gataire, $ 2; Toullier, V, No. 679; Aubry 

ct Rau, ed. 4-a. VII, $ 726, nota 25, p. 335: 

Dalloz, Râp., Dispositions entre vils, No: 

4+5S1). 
15. In cazul când caducitatea lega- 

tului particular provine din incapacila- 

. 
ica absolută a legatarului particular, ca- 
ducitatea va profită legatarului univer- 
sal. (Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 
No. 4374). 

16. Dacă însă caducitatea legatului 
particular provine din incapacitatea re- 
lativă a legatarului particular, caducita- 
tea va profită moștenitorului iar nu le- 
satarului universal. (Proudhon, Usufruit, 
II, No. 692: Dalloz, Rep., Dispositians en- 
tre vifs., No. 4374). " 

17. Nulitatea  legatelor particulare 
profită legatarilor universali inr nu mo- 
ştenitorilor testatorului. (Aferlin, Reper- 
toire, Institution d'heritier, section, 2, No. 
5, section 7, No. 7; Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 1046. 1047, No. 9; Toullier, 
V, No. 679; Proudhon, Usufruit, II, No. 
509: Mass6 ct Verge sur Zachariae, III," 
$ 505, nota 19, p. 503: Dalloz, Re€p., Dis- 
positions entre vils, No. 3611; Fe, VI, 
-No. 323; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
IT, .p. 476; C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1527). 

18. Lcgatarul universal nu va aveă 
dreptul la legatele particulare caduce 
sau nule, ci acest drept va aparţine mo- 
ştenitorilor legitimi, dacă din termenii 
testamentului sau din împrejurări, va 
rezultă că astfel, a fost voinţa testatoru- 
lui. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1046, * 
1047, No. 9; Dalloz, Rep. Dispositions en- 
tre vifs, No. 4378: Laurent, AIV, No. 297; 
Alexandreseo, ed. 2-a, IV, partea II. p. 
477). ” 

19. Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran, dacă voinţa testatorului a fost 
ca legatele particulare caduce sau nule 
să fie culese de moştenitorii săi legitimi 
iar nu'de legatarii universali. (Coin- 
Delisle, Commentaire, „Art. 1046, 1047, 
No. 9: Dalloz, Râp., Dispositions centre 
vifs, No. 4578; Laurent, XLV, No. 297; A- 
lexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 
470). . 

20. Moștenitorii legitimi vor. profită 
de legatele universale caduce sau nule. 
(Coin-Delisle, Commentaire. Art. 1046, 
1047,. No. 9; Delvincourt, Il, No. 533; 
Proudhon, Usufruit, II, No. 399, 615; Toul- 
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lier, Y, No. 677 urm;; Durunton, LX, No. 
495; Demolombe, XXII, No. 356 urm, Grenier, Donations et testaments, I, No. 349; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 195; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 
720, p. 534; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vils, No. 45$06; Laurent, ALIV, No. 295; Baudry et Colin, Donations et tes- 
taments, ÎI, No. 2882; Planiol. II], No. 
255; Alexandreseco, ed. 2-a, 1V, partea 

I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1527). 
21, Cu toate că, în principiu, dreptul 

de a bencficiă de cadutitatea, revocarea 
sau nulitatea legatului, aparjine acelora: 
care erau obligaţi să-l plătească sau ace- 
lora care îl luau dacă nu se făcea, to- 
uşi această regulă sufere excepţiune prin 
efectul dreptului de creştere sporire sau 
adăugire. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
S 726, p. 535; Dalloz, Rep, Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 1082; Baudry cet 
Colin, Donations et testaments, II, No. 
2591; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 480; C. Ilamangiu, I[. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1525). . 
22, Dreptul de sporire sau adăugire 

este “dreptul ce-l are legatarul de a luă 
pariea colegatarului său. când legatul a- 
cestuia este nul. (Demolombe, XXII, No. 
554; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, Ş 724, 
p.. 508; Dalloz, Rep, Dispositions entre 

Laurent, XIV, No. 315; 
Baudry ct Colin. Donations ct testaments, II, No. 2591; Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea II, p. 48; C Hamangiu, 1.. No- setti-Bălănescu şi AJ, Băicoianu, III, No. 
1529).. 
23, Deasemenea dreptul de sporire sau adăugire este dreptul ce-l are lega- tarul de a luă partea colegatarului său, când legatul acestuia este caduc din cauza incapacității sale sau a renunțării sale la legat. (Demolombe, XXII, No, 561; Aubry et Rau. ed. s-a, VII, $ 726, p, 535; Dalloz. Rep., Dispositions entre că) i No. 4595; Laurent, XIV, No. 515; Baudry et Colin, Donations et testaments, 11," No. 2591; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 4S8; Iamangiu, 1,. Rosetti-Bă- lănescu și Al. Băicoianu, III, No. 1599). 44. Deasemenea, când legatul colega- tarului este caduc din cauza nedemnităţii sale. (Proudhon, Usufruit, II, No. 6S8 urm.; Demolombe, XXII, No. 355; Vazeille, uccessions, Art. 1044, No, 10; Aubry et “Rau, ed. 4-a, VII, $ 726, p. 535, $ 727, p._ 532: Dalloz, Râp., Dispositions entre vis, No. 4451; Suppl., Dis positions entre vils, No. 1086; Laurent, IV, No. _313; Comp.: C, Ilamangiu, L Rosetti-Bălă- nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1529: Con- tra; Toullier, V, No. 698; Taulier, Thcorie raisonnde du code civil, IV, p. 187). 

25, Unii autori numesc dreptul de sporire, cu denumirea de dreptul de ne- scădere. (Mourlon, 1], No. 891; Marcad, Art. 1044, 1045; Laurent. XIV, No. 503; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
431, 4S5, 459). 7. 
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26. Dispoziţiunile art, 1044, 1045 c. civ, În. (929 e, civ, rom.), îşi găsesc apli- cațiuuc şi în caz de revocarea legatului. (Demolombe, XVII, No. 84; XXII, No. 553; Aubry et Rau, ed. q-a, VII, $ z7, p: 532; Laurent, XIV, No. 272, 513, 515: audry et Colin. Donations et testaments, II, No. 2591; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea Îl, p. 488; C, lamangiu, |. Rosetti Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1529). 27, Când un legat este făcut În mod conjunct la mai multe persoane; dreptul de sporire sau adăugire îşi va găsi apli- cațiunea. (Demolombe, XXII, No, 562; Au- dry et Rau, cd. s-a, VII, Ş 720, p. 555; Baudry ct Colin, Donations et testamenis, II, No. 2802; Josserand, III, No. 1747; A: lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 157; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălăneseu Şi AL Băicoianu, III, No. 1529). - 28. Conjoncţiunea este de trei feluri: 1) conjoncțiune verbală (verbis tantum): 2) conjoncțiune mixtă (re ct verbis); şi 5) conjoncțiune reală (re tantum). Con- jonțiuneu este verbală când s'a legat un lucru, prin una şi aceeaș dispoziţiune, la mai multe persoane, dar cu desemnarea părții fiecăreia dintre ele. (Dalloz, Rep, Dispositions entre vifs, No, 4409; Suppl., Dispositions entre vils, No. 1053; Josse- rand, IlI, No. 1747; Comp.: "Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 49, 494), 
29. Conjoncţiunea verbală nu pro- duce niciodată sporire sau adăugire. De. 

50; Aubry et mau, 
p. 540; Dalloz, .Râp.. 

molombe, XXII, No. 
cd. 1-a, VII, $ 726, 
Dispositions entre vifs,. No. 4409; Sunnl., 
Dispositions entre viis, No. 10$5; Huc, 
VI, No. 395; Josserand, II, No. 1747; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
+94). 

30. Conjoneţiunea este mixtă icând 
sa legat un lucru, prin una şi acecaş 
dispozițiune, la două sau mai multe por- 
soane,- fără să se fi desemnat partea fic- 
căreia dintre ele. Această conjoncțiune 
produce sporirea sau adăugirea de plin . 
drept. (Demolombe, XXII, No. 36; De- 
mante ct Colmet de Santerre, IV, No. 
196 bis; Dalloz, Rep., Dispositions entre 

-vifs, No. 4409; Baudry ct Colin, Donations ct testaments, II, No. 2907; Planiol, Il, 
No. 2862; Josserand, III, No. 1747; Alexan: dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 493). 

31. Desemnarea părților colegatarilor se poate face sau când testatorul dă fie- cărui legatar o porţiune distinctă şi de- terminată sau când a legat lucrul la mai "multe persoane pe porţiuni egale. (Dal- loz, Rep, 
4410). ” 

82, Când testatorul va face desemna- rea părților colegatarilor, după o părere, nu va aveă loc sporirea sau adăugirea. oricum ar fi fost făcută desemnarea şi 
fie că ea ar purtă asupra insutuirei în- săși a legatarilor sau asupra executărei 
sale. (Delvincourt, II, p. 95,:nota 10; 
Proudhon, Usufruit, ÎI, No. 705 urm.; 

ispositions centre vifs, No. 
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Grenier, Donations et testaments, ], No. 

0). 
33, După altă părere dominantă, tre- 

bucşte de făcut o' distincţiune: dacă de- 

semnarea părţilor colegatarilor poartă 

asupra instituirii însăşi a legatarilor, 

sporirea sau adăugirea nu va aveă loc: 

dacă însă desemnarea părților colegata- 

rilor poartă numai asupra executării lc- 

satului sau asupra partajului ce  tre- 

huie sii se facă între legatari, sporirea 

sau adăugirea va aveă loc. (Merlin, Reper- 

toire, Accroissement, No, 2; Toullier, V, 

No. 691; Duranton, LX, No. 304 urm; De- 

molombe, XXII, No. 373; Troplong, Do- 

nations et testaments, IV, No. 274 urm.; 

Aubry et Rau, cd. dt-a, VII, $ 726, text 

și notele 34, 55, p. 556; Dalloz, nvp., Dis- 

positions entre vifs, No. 4412, 4413; Sunnl,, 

Dispositions entre vils, No. 1083; Baudrv 

ct Colin, Donations et testaments, IL, No. 

2007; Alexandresco. ed. 2-a, 1V, partea 

II, p. 456; Comp:: Josserand, II, 1747). 

34, Cu toate că testatorul a desemnat 

părțile fiecărui colegatar, totuşi. sporirea 

sau udăugirea va avcă loc, dacă va re- 

_zultă din termenii testamentului că astiel 

a fost intenţiunea testatorului. (Demo- 

lombe, XXII, No. 385; Marcad6, Art. 1045, 

No. 1, 2: Aubry ct Rau, ed. t-a, VII. S 

726, p. 341; Josserand, LU, No. 1747; A- 

Jexandresco, ed. 2-a, IV, parica II, p. +87), 

35, Tribunalele vor apreciă, în mol 

suveran, dacă testatorul a înțeles. să de- 

semneze partea fiecăruia dintre colega- 

tari, după întenţiuica testatorului. (Coin- 

Delisle, Commentaire, Art. 1044, 1045, 

No. 7: Dalloz, Rep, Dispositions entre 

vifs, No. 4417). , - 

36, O dispoziţiune testamentară poate 

cuprinde în acelaş timp o conjoncţiune 

verbală şi o conjoncțiune mixtă. (Merlin, 

Repertoire, Aceroissement, No. 2; Duran- 

ton, IX, No. 51: Demolombe, XAII, No. 

595; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 726, 

text şi nota 3$, p. 35S: Dalloz, Râp., Dis- 

positions entre vils, No. 4455; Josserand, 

III, No. 1747). N 

37, Conjoncţiunea este reală când tes- 

tatorul legă acelaş lucru, prin dispozi- 

jiuni separate, la donă sau mai multe 

persoane. Âstlel ar fi cazul, când sar 

spune: „leg casa lui X” şi apoi „leg casa 

lui Y*. (Dalloz, Râp., Dispositions entre 

vifs, No. 4418; Josserand, Il, No. 1747; A- 

lexandresco, ed. 2-a, Iv, partea 1. p- 

494). 
38, Conjoncţiunea reală nu dă loc 

niciodată, de plin drept, la sporire sau 
adăugire afară de cazul când lucrul le- 
gat nu poate fi împărțit: fără deterio- 
rare. (Merlin, Râpertoire, Aceroissement, 

No. 2; Delvincourt, II, p. 342; Coin-De- 

lisle, Commentaire, Art. 1044, 1045; Toul- 

lier, V, No. 658; Duranton, IX, No. 509, 

510; Demolombe, XXII, No. 377; Poujol, 

Donations et testamenis, Art. 1045, No. 7; 

Troplong, Donations et testaments, IV, 

No, 2174; Demante ct Colmet de Santerre, 

IV, No. 199 bis, IV, V; Aubry et Rau, ed. 
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1-a, VII, S 7260, text și nota 39, p. 541; Dal- 

loz, Rep. Dispositions entre “k No, 4419, 

4400, 4321: Suppl. Dispositions entre vifs, 

No. 1055: Luurent, NLV, No. 302, 512; Bau- 

dry et Colin, Donations ct testaments, 

1(, No. 2910 urm.: Josserand, II. No- 1747: 

Contra: Proudhon. Usufruit, II, No. 556, 
(73, 744 urm). 
39, Cu toate că conjoncţiunea reală 

nu dă dreptul la sporire sau adăugire, 

afară de excepțiunea arătată în nota .- 

precedentă, totuşi tribunalele pot apreciă, 

în mod suveran, după termenii testamen- 

tului şi împrejurări că intenţiunea tes- 

tatorului a fost ca să existe sporire sau: 

adăugire între colegatari uniți prin o 

conjoncţiune reală. (Coin-Delisle, Com- 

mentaire, Art. 1044, 1045; Dalloz, Rep. 

Dispositions entre vifs, No, 4492). 

40. Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran dacă un lucru poate sau nu să 

fie împărţit, fără deteriorări, (Loullier, 

V. No. 655; Demolombe, XXII, No. 575: 

Vazeille. Successions, Art. 1045, No. 2: 

Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 

4425: Baudry ct Colin, Donations et tes- 
taments, 1], No. 2908). 
4. Prin expresiunea de a putcă să” 

fie împărţit fără deteriorări, se înţelege 

numai când prin împărțeală, lucrul ar 

suferi o diminuare de preţ, iar nu o de- 

teriorare care ar aveă de efect distru- 

gerea lucrului. (Coin-Delisle, Commen- 

faire, Art. 1044, 1045, No. 12; Dalloz, Rep. 

Dispositions entre vifs, No. 4425). 

429, Astfel nu se poate împărți, fără 

deteriorări, o bibliotecă care formează 
o colecţiune unică şi de uu gen anumit 

de cărţi. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 

1044, 1045,-No. 12: Dalloz, Rep Dispo- 
sitions entre vils, No. 4425). 
43, Dispoziţiunile prevăzute mai sus 

în cazul când. lucrul legat nu se poate 

împărţi fără deteriorări sunt reglemen- 

tate de art. 1045 c. civ. fr. care nu a fost 

reprodus de legiuitorul român. (Alexan- 

dresco, ed. 2-a, LV, partea II, p:.457, 195. 

4%. In dreptul civil român prezump- 

țiunile prevăzute de art. 1044 și 1045 c. 
civ, fr. nu au fost reproduse, așă în cât 
tribunalele vor decide chestiunea numai 
în fapt, prin interpretarea voinței testa- 
torului: (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 495; C. Hamangiu, [. Rosetii-Bălă- 

nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1550). 
4R, În aceste cazuri tribunalele vor 

căută mai întâi să-şi facă convingerea 
din termenii testamentului, iar împreju- 
rările străine testamentului vor fi cerce- 
tate în mod accesoriu. (Alexandresco, ed. 
9-a. IV, partea II. p. 495). . | 
46, Dispoziliunile art. 1044 şi '1045 c, 

civ, îr. (929 e. civ. rom.), au de scop să 

fixeze cazurile când există prezumpţiune 

legală a dispozițiunilor pe care testato- 
rul a voit să le stabilească; aceste pre- 
zumpțiuni cad: însă, când testatorul şi-a 
manifestat o voință contrară dispozițiu=: - 

nilor legei, fie în mod expres, fie în mod 

tacit. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
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1044, 1045, 
503, 333, 

S 720, p. 

No. 5; Demolombe, NAIL, No. 
585; Aubry et Rau, ed. -a, VII, 541; Troplong, Donations et tes- faments, 1V, No. 2194; Dalloz, Rep., Dis- positions entre vifs, No, 4405; Laurent, AV, No. 500, 304, 311, 512; Baudry et Co- lin, Donations et testaments, 1], No. 2915; Planiol, HI, No. 2563; Josserand, III, No. 1242: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea n, D. 459, 496; Contra: 

urm.), 
47. Dispoziţiunile art. 

civ. În. (929 c. civ, rom.), îşi găsesc apli- cațiunca, în principiu, atât legatelor cor- purilor certe cât şi legatelor de cantităţi. (Demolombe, NAIL, No. 369; 'Troplong, Donations et testaments, IV, No. 2190; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 726, p. 540; Josscrand. III, No. 174$). 
„. Deasemenea dispozițiunile 1044 şi 1045 c. civ. fr, (029 c. civ. işi găsesc uplicațiunea 

1044 şi 10455, 

art, 
rom.), 

atât legatelor de proprietate cât şi legutelor de uzufruct. (Delvincouri, II, p. 340; Duranton, lă, “No, 398 urm; Aubry et Rau, ed, 4-a, VII, $ 726, p. 540: Laurent, XIV, No. 310; Baudry et Cora, Donatious ct testamcnuts, II, Ac. 2922; Planiol, III, No. 2S60; Jossc.- rand, II, No. 174; AMlexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 490). 
49, În cazul când sa făcut un. legat de uzufruct, în mod conjonct, la” două persoane şi dacă ele au intrat în posesiu- nea uzufructului şi după un oarecare timp, unul dintre legaturi încetează din viață, după o părere, partea acestuia pro- [ită colegatarului rămas în viaţă. (Coin- Delisle, Commentaiie art. 1044, 1045, No. 9 10; Duranton, IN, No. 615; Troplong, Donations et testuments, 1V, No. -2184; Mourlon, II, No. $99; Mass ct Verg6 sur Zachariac, III, $ 505, nota 12, p. 503). 50. După altă părere, dominantă, în acest caz, partea colegatarului uzufrue- tuar, încetat din viață, se reuneşte la proprictate iar nu profită colegatarului rămas în viaţă. (Merlin, Repertoire, Usu- fruit, $ 5, Art. 1, No, 5; Delvineourt, |, p. 95, nota &; Toullier, V, No, 099; De- molombe, XXII, No. 5SS, 589; ' Vazeille, Successions, “Art. 1044, No. 11; Demanie ct Colmet de Santerre, IV; No. 190 bis, VIU; Aubry_et Rau, ed. 4-a, VII, $ 726, p. 344, 545: Dalloz, Rep. Dispositions en- tre vils, No. 4455; Suppl., Dispositions entre viis, No. 1087; Laurent, XIV, No. 516; Huc, VI, No. 398; Baudry ct Colin, Donations et testaments, II, No. 2923; Pla- niol, III, No. 2566; Colin et Capitant, II. p. 926; Jbsserand, III, No. 1743; Alexan- dresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 490, 491; C., Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. 1532). 
51, Dacă însă testatorul ar fi prevăzut în testament că în acest caz, partea din uzufruct a colegatarului decedat, va pro- fită colegatarului ş 

urmă conform voinţei sale. (Mourlon, II, No. 912; Aubry et Rau, cd. 4-a. VII, $ 726, p. 545; Dalloz, Rep. Suppl, Dispositions 

Fe
 

195)5 — Codul civil adnoțat, —VIiL 

Toullier, V, No. 601. 

rămas în viaţă, sc va: 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTANE 

"unul lucru unei persoane, 

e,
 

“Persoane sar fi făcut 

Art. 929 

entre vils, No. 1057; Laurent, XIV, No. 516; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 490, text şi nota 5; C, Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, JI, No. 1532). . 
52, In cuzul când sa făcut un legat de uzufruct la două persoane, care, con- form voinţei testatorului, urmează să se olosească de uzufruct, alternativ, ficcare câte un an, dacă unul dintre colesaturii uzufruciuari, încetează din viaţă, dreptul său nu profită celuilalt colegatar, deoa- rece această dispozijiune echivalează cu | două legate distincte, și în acest caz, pro- prictarul nudei proprietăţi se va folosi de uzufruct alternativ cu legatarul ră- mas în viaţă. (Proudhon, Usulruit, [1, No. 07e; Dalloz, Rep, Dispositions entre vifs,. No. 4457). 
53, In cazul când sa lezat uzufructul l Jar nuda pro- prictate altei persoane, caducitatea lega- tului de uzufruct, profită nudului pro- prietar, care va avcă proprietatea plină a lucrului legat, (Delvincourt, II, p. 89; Toullicr, V, No. 700: Demolombe, XXII, No. 356; Marcade, Art, 1045, No. 1; Aubry et Rau, cd. s-a, VII, $ 72, p. 534%; Dal- loz, Rp. Dispositions entre vils, No. 445S; Usufruit, No. 84, 119; Laurent, XV, No. 296). 
54, Dacă insă cele două legate au fost iăcute prin două dispozițiuni dis- tincte şi separate, caducitatea legatului de uzuiruct nu profită legatarului uudei proprietăţi. (Laurent, XIV, No. 317)... 5, Dispoziţiunile art. 1044 și 1045 ce. civ. Îr. (029 c. civ. TOm.), îşi păsese apli- caţiunea, fără distincțiune, la legatele asupra tuturor bunurilor testatorului, la legatele asupra unei cote părți a a- cestor bunuri şi la ] 

(Demolombe, XAII, No. 581; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 26, text şi nota 45,. p: 540; Dalloz, Itep., Dispositions entre vifs, No. 444; Laurent, X V, No. 5I8; A- lexandresco. ed. 2-a, IV, partea II, p. 457; Gomp.: C. Mamangiu, |. Rosetii-Bălănescu și AL. Băicoianu, ÎN, No. 1748). - 6. Dacă însă testatorul, a. legat la mai multe persoane universalitatea bunu- rilor sale, atribuindu-le, în mod formal, calitatea de moştenitori suu legatari uui- versali;. va aveă loc sporirea sau adăugi- rea, chiar dacă ele ar fi fost instituita cu desemnarea părților lor; această solu. liune are loc chiar dacă instituirea acestor 
prin dispoziţiuni se-, parate. (Demolombe, A MI, No. 596; Anu- bry et Rau, ed. 4-a, VII, Ş 726, text şi nota +4, p. 541; Laurent, ALV, No. 319; Bau- dry et Colin, Donations et testaments, II, No. 2921). - ” 57. Sporirea sau adăugirea va : avcă loc între colegatari conjuncţi, fără dis tincțiune dacă ei sunt rude sau nu, cu testatorul.  (Dalloz, “Rep,  Dispositions entre vifs, No. 4400). “ 58. Dispoziţiunile privitoare la drep- tul de: sporire sau adăugire, îşi găsesc a- 

egatele particulare. 
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Art. 929 

licaţiunca, după o părere, numai între 

cgatari, iar nu şi între donatari, afară 

de o dispoziţiune contrară din partea do- 

natorului. (Proudhon, Usufruit, ÎI, Îo, 

561; Dalloz. Rep. Dispositions entre vifs, 

No. 4393; Josserand, III, No. 1748). 

5a, După altă părere, sporirea sau 

adăugirea va aveă loc şi între codona- 

tarii conjuncți- (Delvincourt, IL.p. 339 

Duranton, IX, No. 514; Dalloz, Râp., Dis- 

positions entre viis, No. 4398). 

G0. In orice caz, sporirea sau adău- 

girca între codonatari nu poate aveă loc 

decât dacă lucrul dăruit este un Corp 

cert, iar nu o sumă de bani. (Duranton, 

IX, No. 519; Dalloz, Rep, Suppl., Dispo- 

sitions entre vils, No. 4598). 

G(. In caz de sporire sau adăugire, 

porţiunea caducă a unuia dintre colega- 

tari, se va împărţi între ci, proporţiona 

cu partea pe care fiecare dintre ei tre- 

Duie s'o ia din surplusul legatului. (Toul- 

lier, V, No. 695; Duranton, IX, No. 515; 

Demolombe, NXII, No. 394; Aubry et Rau, 

cd. t-a, VII, S 726, p. 54; Baudrv et Co- 

lin, Donations et testaments, II, No. 2914; 

Josserand, III, No. 1749; Comp-: Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea UL, p. 459), 

G2. In cazul când colegatarii formează 

grupe separate, porţiunea caducă a unuia 

dintre colegatari se va împărți numai 

între colegatarii grupului din care făceă 

parte colegatarul a cărui porţiune este 

caducă. (Touilicr, V, No. 695; Proudhon, 

Usutruit, IL, No. 653 urm.; Duranton, JA, 

No. 515; Demolombe, XXII, No. 394; Au- 

bry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 726, text şi 

noia 47, p. 541, 542; Dalloz, Rep Dis- 

positions entre vils, No. 4194, 4195, 4126; 

audry et Colin, Donations et testaments, 

ŢI, No. 2914; Josserand, III, No. 1749). 

G3. Când legatarul a cărui legat a 

devenit caduc, a fost grevat cu sarcine 

de testator, dacă aceste sarcine sunt pur 

personale, ele nu -trec la colegatari cari 

rofită de sporire sau adăugire. (Demo- 

ombe, XXII, No. 558; Dalloz, Rp. Dis- 

positions entre vils, „No. +48; laniol, 

TIT, No. 2870; Josserand, III, No. 1749; A- 

lexandresco, ed. 2-a, 
478, text şi nota 3, 49; C: Hamangiu, |. 

Rosetti-Bălăneseu şi AL. Băicoianu, II, 

No. .1534; Matei Cantacuzino, p. 375). 

64, Testatorul poate să reguleze cum 

va crede de curinţă soarta sarcinelor im- 

puse unui legat care a devenit caduc, care 

voinţă, poate să rezulte din interpretarea 

tuturor clauzelor testamentului. (Delvin- 

court, Il, No. 94, nota î; Proudhon, :Usu- 

fruit, II, No. 645; Troplong, Donations 

ct testaments, IV, No. 2181; Aubrv et Rau, 

ed. -a, VII, S 726, p. 54; Dalloz, Râp. 

Dispositions_ entre viis, No. 455; Baudry 

ct Colin, Donations et testaments, TI, 

No. 2917; Josserand, III, No. 1749; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 492). 

65. In afară de cazurile prevăzute mai 

sus, în privința soartei sarcinilor impuse 

legatelor. caduce, după o părere, în caz 

de” conjoncţiune mixtă, sporirea -se va 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE 

partea II, p. . 

7 

face cu sarcinele existente iar în cazul 

unei conjonețiuni reale, sporirea se _va 

face fără sareine, (Delvincourt, Il, p. 345; 

Duranton, LX, No. 516; Aubry et Rau, 

cd. s-a, VII, S 726, text şi nota 48, p- 5). 

&&, După altă părere, dominantă, lega- 

tarul care profită de sporire, va trebui, 

fără distincţiune să plătească și sarcinele 

care au fost impuse legatului devenit ca- 

duc. (Toullier, Y, No. 6%; Demolombe. 

XXL, No. 395, 396; Poujol, Donations ct 

icstaments, Art. 1044, No. 9; Vazeille, Suc- 

cessions, Art. 1044, No. 7: Troplong, Do- 

nations ct testaments, IV, No. 2181; 

Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 

199 bis, IX; Dalloz, Rp, Suppl. Dispo- 

sitions entre vils, No. 1084; Laurent, XIV, 

No. 319; Baudry ct Colin, Donations_ct 

testaments, II, No. 2915; Josserand, Il. 

No. 1749; Alexandresco, cd. 2-a, IV, 

artea II, p. 478, 470, 4; C. Hamangiu, 

„ Rosetti-Bălăneseu şi Al. Băicoianu, III, 

No. 1534). ” 

„ Colegatarul care a acceptat lega- 

tul nu este obligat să primească şi partea 

caducă a colegatarului său, deoarece sno- 

rirea este voluntară iar nu forțată. (Toul- 

lier, V, No. 693: Demolombe, XXII, No. 39, 

597; Vazeille, Suecessions, Art. 1044, No: 

7, 8; Demante et Colmet de Santerre, ÎV, 

No. 199 bis, XIL; Laurent, NLV. No. 319; 

Huc, VI, No. 399; Baudry et Colin. Do- 

nations ct testaments. II, No. 2918; Josse- 

rand, III, No. 17%: Alexandresco, cd. 2-a. 

IV, partea II, p. 458; C. Hamansiu, L. Ro- 

sctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, Xo. 

1533; Contra: Marcad6, Art. 1044, 105; 

Pianiol. II, No. 2862). - 

68. Lesatarii pot renunță la dreptul 

de sporire sau adăugire, în mod expres 

sau tacit. (Dalloz, R6p- Dispositions en- 

irc vifs., No. 4105). 

69. Dreptul de sporire : sau adăugire 

constitue un drept real care face parte 

din legat. (Duranton, IX, No. 499: Tro- 

plong, Donations et testaments, IV, No. 

2179; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 726, 

„Ss; Dalloz, R6p.„ Dispositions entre 

vifs, No. 4402). . | 

70. Colegatarul care profită de spo- 

rire Sau adăugire, transmite moşteni- 

torilor universali drepturile sale com- 

puse din porţiunea sa precum şi din 

ceeace i se cuvine în virtutea dreptului 

de sporire. (Duranton, IX, No. 499; De- 

molombe, XXII, No. 590; Troplong, Do- 

nations ct testaments, IV, No. 2179; Aubry 

ct Rau. ed. s-a, VII, $ 720, p. 544 Dalloz, 

R6p.,. Dispositions entre vis, No. 4102: 

Laurent, XIV, No 321; Alexandresco, ed. 

2-a, IV. partea II, p. 489). 

71, Dacă au fost institniti doi colega- 
tari uniţi printr'o conjoncţiune mixtă, 

din cari unul este instituit pur şi simplu 

iar celalt sub condiţiune ;şi dacă nu 
se îndeplineşte condițiunea şi deci lega- 

“tul celui de al doilea legatar devine ca- 

duc, acest legat va profită, în xirtutea 

dreptului de sporire, celuilalt instituit; 

dacă însă legatarul instituit pur şi simplu 
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încetează din viaţă după ce a cules par- 
tea sa din legat, însă înainte ca să nu se 
[i îndeplinit condiţiunea, vor profită de 
dreptul de sporire moştenitorii săi, (Toul- 
lier, V, No. 696; Duranton, IN, No. 512; 
Demolombe, XXII, No. 390; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 726, text şi nota 51, p. 544; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vis, No. 

Art. 930. — Aceleaşi cauze cari, 
dintâi două dispoziţiuni ale art. 831, 
iune a donațiunilor între vii, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE TESTAMENTARE Art. 930 

4590, 4450; Laurent, XIV, No. 321; Con- 
tra: Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 199 bis, IN). . 

Jurisprudenţă. 
. (Continuare dela.1924 până la 1927). 
|. A se vedeă: art. 925, nota l. 

după art. 830 și după cele 
autoriză cererea de revoca- 

vor îi primite şi la cererea revoca- țiunei_dispoziţiunilor testamentare. (Civ. 655, 829, 832 urm., 931; Civ. Fr. 1046). 

Tezt, fr. Art. 1046. — Les mâmes causes qui, suivant article 954 et les deux premitres dispositions de article 955, autoriseront la demande en r&vocation de la donation entre=vifs, 
dispositions testamentaires. 

Bibliografie (continuare). 

seront admises pour la demande en r&rocation des 

ConsrASTINESCU JAc. N. Despre testamente, p. 158 urm., 14, 145. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Intrebuinţare 33, 34, 35, 
„egat conjunct 19, 02, 

Acceptare 11, 20, 
Adăugire 0. 
Adulter 52, 
Ahmente 42, Legat particular 57, 85, 
Apreciere suverană 23, 43, 55. 39 Legat substituit 18. 

Legat universal 13 57, 85, 
Marturi 62, Atentat la viaţă 39, 44, , 

, Memoria testatorului 3%, 
53 

Boală 54 
Caducitate 81. 
Capacitate 8. Moştenitori legitimi 13,21, 
Cauţiune 31, 32, 35, 49, 56, 67—173, 
Condiţiune 74, Naştere de copii 75—00, 
Creștere 82, ' Nebunie 44, 54. 
Cruzimi 39, 45, Nedemnitate 3. Definiţie 2, Neexecutarea sarcinelor 3, Delicte 39, 46—49, 71, 3, 9, 12, 14—24, 26, 27, Destinaţie 33, 34, 3. 3, 36—938, B1—85, Dispensă 32, Neglijenţă 10. 
Distrugere 5I, Părăsirea soţului 54. Divizibilitate 2%, Perderea lucrului 27, 31. Divorţ 65, 
Donaţiune 42. 
Dovadă 61, 62. a 
Enumerare _limitativă 40, 
Eroare 76, 79, 00. 
Ertare 59—63. 
Evicţiune 25, 26. 
Executare, a se vedeă cu- 

Prescripţie 15, 37, 30, 70. 
Probă 61, 62, 
Recurs 23 
Reducţiune 24, 25. 
Refuz de alimente 42. 
Renunţare 11, 27, 63, 
Retroactivitate 83, 84, 85. 

vintele:  „Ncexecutarea Revocare 1 urm. sarcinelor“, „Revocare judecătorească Forţă majoră 30. „2 
Fructe 86. Revocare voluntară 2, 
Furt W. Sarcine 3—32, 36—38, 81— 

8, 
Scrisori 62, 
Scutire 32, 
Sponre 82, 
Siingere 58—63, 
„Succesiune 4, 49. 

„ Sustracţiune:49,. 
Termen de graţie 36. 
Terţe persoane 2%, 84, 

Gravitate 43, 55. 
Hotărâre 83, 84, 85. 
Impăcare 58—63, 
Indivizibilitate 14. 
Ingratitudine 3, 39—41, 
43—73, 81—06, 

Inimiciţie 41, 
lajurii grave 39, 50—55. 
Intenţiune 23 

- Intezes 16,   
Doctrină, 

[. Art. 1016 şi 1047 c. civ. 
951 e, civ. rom.), se ocupă de revocarea 
judecătorească a testamentelor. (Alexan- 
dresco, ed.'2-a, IV, partea II, p. 445). 

. 

Legat cu titlu universal 85. 

Predarea legatului 10, 73, 

“positions entre vifs, 

Îr. (930 şi 

2, evocarea judecătorească este re- Yocarea care se pronunță de tribunale în urma decesului testatorului şi este provocată de faptul legatarului, spre deo- sebire de revocarea voluntară care pro- vine din faptul testatorului. (Alexan- dresco, ed. 2-a, IV, partea LI, p. 445: C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănecu şi AL Băi- coianu, [II, No. 1484, 1518; Comp,: Josse- rand, ll, No. 1613). 
3. Cauzele de revocare judiciară a u- nui testament sunt următoarele: 1) ncexe- cutarea sarcinelor impuse legatarului de testator; 2) nedemnitatea legatarului; 3) ingratitudinca legatarului. (Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, F: 145; Comp.: C- Hamangiu, |. Rosetti-Bălăneseu ŞI AL Băicoianu, IIL, No. 1516, 1518), 
dia Potrivit dispozițiunilor - art. 1046 combinate cu ale art. 954 c. civ. Îr. (930 şi S32 c€. civ. rom.), un legat poate fi re- vocat pentru ncîndeplinirea sarcinclor sub care a fost făcut. (Aubry ct Rau, ed. t-a, VII, $ 727, p. 545; Dalloz, Rep., Dis- iti No, 4292; Supp., Dis- positions centre. vis, No. 1060; Laurent. ALY, No. 245; Huc, VI, No. 100; Baudry nt olin, Donations et testaments, ']], “No. 2796; Josserand, III, No, 1607 urm.; A-. lexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 445; C. Hamangiu, |. Rosetti Băliuseu și. AL Băicoianu, III, No. 1516, 1519). o 5, Un legat cste cu sarcină, atunci când testatorul a impus legatarului . să facă un anumit lucru sau să dea un anu- mit lucru unui terț. (Dalloz, Rep. Dis- positions entre vifs, No. 5332). A „6, Sarcina poate constă şi din obliga- ţia legatarului de a nu da sau a nu face un anumit lucru. (Dalloz, Rep. Disposi- tions entre its, No. 3546; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 417). 
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7, Pentru valabilitatea unui legat cu 
sarcină, trebucește ca sarcina să nu ab- 
soarbă întreg legatul, căci în caz contrar 
există numai speranța unui legat. (Au- 
bry et Rau, ed.i-a, VII, $ 692, p. 29; 
Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 872). | - 

8, Intr'un legat cu sarcină în favoa- 

rea unei terţe persoane, trebueşte ca 

“această persoană să fie capabilă de a 
primi dela testator iar nu dela legatarul 

care trebueşie să plătească sarcina, de- 

oarece terţul deţine dreptul său dela tes- 

tator, (Duranton, LX, No. 318; Dalloz, Rep. 

Dispositions centre vifs, No. 3535). 

9, Beneficiarii sarcinelor au dreptul, 

în primul rând, să exercite acţiunea per- 
sonală în contra legatarului, pentru exc- 

cutarea sarcinelor impuse de testator. 
(Duranton, LX, No- 321; Demolombe, ANII, 

No. 26S: Troplong, Donations ct testa- 

taments, IV, No. 2194; Aubry ct Rau, el. 

s-a, VII, $ 727, p. 546; Dalloz. Rep Dispo- 

sitions entre vils, No. 3534; Laurent, Niv, 

No. 250; lluc, VI, No. 401; Baudry et Colin, 

Donations et testaments, II. No. 2806; Jos- 

serand, III, No. 1610; Alexandresco, ed. 

2-a. IV, partea II, p. 46; C. Hamangiu, 

1. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, LU, 

No. 1519). , 
10, In cazul când legatarul cu sarcina, 

neglijează să ceară predarea legatului, 

terța persoană beneficiara sarcinei, are 

dreptul să ceară ea predarea legatului 

până la concurența sumei necesară exe- 

cutării sarcinei. (Duranton, IX, No. 32: 

Dalloz, Rep-, Dispositions entre vis, No. 

3554). 
1î. In cazul când sarcina legatarului 

constă în obligaţia sa de a face cevă în 

folosul unui terţ şi dacă legatarul: nu se 

pronunţă dacă acceptă sau refuză lega- 

tul, terțul, beneficiarul  sarcinei, poate 

chemă în judecată pe legatar care va 

Lotărî un termen în care acesta este vhli- 

“gat să se pronunţe. (Merlin. Râpertoire, 

Legataire, $ 4, No. 2: Coin-Delisle, Com- 

mentaire, Art. 1046, No. 2; Dalloz, Rep. 

Dispositions entre vis, No. 3553; Laurent, 

XIV, No. 252; Baudry ct Colin, Donations 

et testaments, Il, No. 2802). 

_ 19, Acţiunea personală pentru execu- 

tarcă sarcinelor poate fi exercitată, de- 

asemenea, de toţi acei cari au dreptul să 

ceară revocarea legatului pentru ncexe- 

cutarea sarcinelor. (Demolombe, XXII, 
No. 268: Huc, VI, No. 401; Baudry et 

Colin, Donations ct testaments, II, No. 
2506: C. Hamangiu, I. Rosetti-Bătănescu 

şi AL Băicoianu, III, No. 1519). 
13, Astfel moştenitorii legitimi: ai tes- 

tatorului, chiar nerezervatari, au dreptul 
să ceară legatarului universal să exercite 

sarcinele ce i-au fost impuse de _testator. 

(Demolombe, XXII, No. 965; Troploneg, 

Donations et testaments. IV. No. 2194; 
Laurent, XIV, No. 250; Ilue. VI, No. 401; 

C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi «1. 

Băicoianu, LILI, No. 1519). 
(4, Acest drept al moștenitorilor este 
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indivizibil, aşă încât oricare dintre cei 

poate să exercite dreptul pentru execu- 

tarea totală a sarcinelor impuse legata- 

rilor. (Eluc, VI, No. +01; Baudry et Colin, 

Donations ct testaments, II, No. 2507). 

15. Moștenitorii pot exercită contra 

legatarului, acţiunea pentru, executarea 

sarcinelor ce i-au fost impuse de testator, 

tot timpul. până cănd ea nu s'a prescris 
contra tuturor moștenitorilor. (iluc, YI, 

No. 401; Baudry et Colin, Donations et 

testaments, II, No. 2507). 
46. Acliunca în revocarea legatelor 

pentru ncexecutarea sarcinelor impuse de 
testator, aparţine oricărei persoane care 

are interes şi care va profită de revocare. 

(Proudhon, Usufruit, II, No. 686; Demo- 

lombe, XXII,” No. 267; Troplong, Dona- 
tions ct testaments, LV, No. 2194: Aubry 

ct Rau, cd. s-a. VII, $ 727, p. 546; Dalloz, 
Rep. Suppl., Dispositions entre viis, No. 
1061: Iluc, VI, No. 401: Baudry et Colin, 

Donations ct testaments, II, No. 2803: Jos- 

serand. III, No. 1610; Alexandresco, ed. 

o-a, IV. partea II, p. 446; C. Hamauziu, |. 

Nosetii Bălănescu şi AL. Băicoianu, 11, 

No. 1515, 1519). 

17, Astfel acţiunea în revocare poate 

fi exercitată de persoana care este obli- 
gată să plătească legatele grevate de 
sarcine- (Proudhon, Usufruit, LI, No. 656: 

Demolombe, XXII, No. 267; Troplong, Do- 
nations et testaments, IV, No. 2194; iAubry 
ct Bau. cd. s-a, VII, S 727, p. 546; Dalloz, 
Rep., Suppl., Dispositions entre vils, No. 
1001; lluc, VI, No. 401: Baudry et Colin, 
Donations ct testamenis, “II, No. 259%; 
Josserand, „III, No. 1610; Alexandresco, 
cd. 2-a, |V, partea II, p. 446; C. Hamangiu, 
|. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1518, 1519). 

18, Deasemenea acţiunea în revocare 
poate fi exercitată de legatarul supstituit. 
(Proudhon, Usufruit, Il, No. 656; Demo- 
lombe, XXII, No. 267: Troplong, Dona- 
tions cet testaments, LV, No. 2194; Aubry 
ct Rau, cd. s-a, VII, $ 727, p. 546; Dalloz, 
Rep, Suppl., Dispositions entre vifs. Nu. 

-1001; Iluc, VI, No. 401; Baudry ct Colin, 
Donations et testaments, II, No. 2505). 

139. Deasemenea acțiunea în revocare 
poate fi exercitată de către legatarul con- 
junet. (Proudhon, Usufruit, Îl, No. 6S6; 

emolombe, XXII, No. 267: “Troplong, 
Donations ct testaments, IV, No. 2194: 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, S 22%, p. 546; 
Dalloz, Râp., Suppl,, Dispositions entre 
vifs. No. 1061; Huc; VI, No. 401; Baudry 
ct Coliu, Donations et testaments, II, No. 
2503). Ă . 

20. In' cazul când legatarul nu a ac- 
ceptat încă legatul şi, refuză să execute 
sarcina care a fost impusă în profitul 
celui care trebuie să plătească legatul, 
acesta are dreptul să ceară revocarea le- 
gatului. Dacă însă legatarul a acceptat 
legatul, beneficiarul are dreptul, după 
facultatea sa, sau să ceară executarea 
sarcinci sau să ceară revocarea legatului. 
(Duranton, IX, No. 322; Demolombe, XXII, 

+
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No. 26$; Dalloz, Rep, Dispositions entre vifs, Ao. 5538; [Huc, VI, No. 256, 401; A- lexandresco, ed. 2-a, IN, partea II, p. 
446). 
2. Moștenitorii ab intestat ai testa- torului au dreptul să ceară revocarea legatului pentru neexecutarea sarcinelor, fie că aceste sarcine au fost impuse în folosul unci terţe persoane, fie în intere- sul însăși al testatorului, (Demolombe, NAIL, No. 267; Troplong, Donations ct testaments, IV, No. 2194; Aubry ct Rau, ed. VII, $ 727, p. 546: Dalloz, Rep., "Dis- positions entre vifs, No,.3538; Suppl., Dis- positions entre vils, No. 1061; Luc, VI, 0. 401: Alexandresco, ed. 2-a, '1Y, partea II p. 446: C Iamangiu, |, Hosetti-Bălă- nescu şi Al,. Băicoianu, [LL No, 1518). 

__22, Terţii “în folosul cărora au fost Impuse sarcinele au dreptul să ceară dela legatar executarea sarcinelor, însă nu au dreptul să ceară revocarea legatului pentru ncexceutarea sarcinelor. (Demo- ombe, XXII, No. 268; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, S$ 727, p. 546; Dalloz, Rep. 'Dis- positions entre vifs, No. 4293; Suppl., Dis- positions cutre_vifs, No. 1061; Laurent. AlY, No. 250: Iluc, VI, No. 401; Baudry ct Colin, Donations et testaments, IL, No. 2$05: Josseraud, III, No. 1610: C, IMaman- giu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
LII, No. 1519), 

23, Tribunalele vor apreciă în mod suveran, fără ca hotărîrile lor să fie su- puse cenzurei Curţii de casaţie, dacă sar- cinile impuse unui legatar prezintă un caracter imperativ astfel, încât NCexecu- tarea lor să aducă revocarea legatului, de- oarece în această materie este a chestiune de stabilirea voinței testatorului, (Aubry 
ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 727, p. 540; Dalloz, Rep, Suppl. Dispositions entre vils, No. 
1065; Baudry ct Colin, Donations et. tes- 
tameuts. II, No. 2799, 2500; Josserand, Il, No. 1614. 1616: Alexandresco, ed. 2-a, ÎV, partea II, p. 44; C. Hamangiu, |. Rosetti. Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 1518: 
Contra: Demolombe, XXII, Na. 269; Lau- 
rent, AIV, No. 252). 
24, În cazul când legatarul cu sarcine, nu primește întregul legat, din o cauză oarecare, sarcina va fi redusă în propor- țiune, bine înţeles dacă ea poate fi divi- 

zată. (Duranton,. IX, No. 324; Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 354). 
5. În cazul când legatarul este cevins 

în total de lucrul legat, sarcina va fi de- 
asemenea complect redusă, dacă însă ce- vicţiunea este numai parțială, sarcina va 
fi redusă în proportie, (Duranton, IX, No.. 

t€p., Dispositions entre vifs, , 324; Dalloz, 
No. 3542). : 
'26. In cazul când cvicțiunea lucrului 

legat a avut loc după achitarea sarcinei, 
legatarul are dreptul şă exercite uctiuuta 
în repetițiune contra beneficiarului sar- cinei. (Dalloz. Râp., Dspositions entre vifs._No, 3542). a ! 
27, In cazul când lucrul legat a pierit 
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în total sau" parţial, după încetarea din 
"viață a testatorului, sarcina impusă sub- 
sistă şi legatarul pentru a fi scutit de exe- 
cutarea__sarcinci, trebucşte să renunţe la 
legat. (Duranion, IX, No. 525; Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vis, No. 3543). 
28. In cazul când s'a Lăcut un legat, cu 

sarcină la doi colegatari şi dacă sarcina 
este divizibilă, fiecare dintre ci poate exe- 
cută sarcina pentru partea sa. (Duranton, 
IN, No. 326:  Dalloz, Râp., Dispositions 
entre vifs, No. 3544). , 
29, Dacă stu făcut un legat cu sarcină 

"la doi colegatari, unul dintre ci nu poate 
cere partea sa din legat dovedind că a: 
executat partea sa din sarcină. (Duranton, 
IN. No. 327; Dalloz, Rep. Dispositions 
entre vifs, No. 3544). | 
30, Acindeplinirea sareinelor poate a-: 

duce revocarea legatului, indiferent dacă neindeplinirea sarcinelor provine din fap- 
tul legatarului sau dintr'un caz fortuit 
sau de forță majoră. (Joserand, III, No. 
1609; Alexandresco,.ed 2-a, IV, partea II, 
p. 445, 446; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1519). 
31, Legatarul cu sarcine, pentru a ob- 

line predarea legatului, trehuceşie, în re- 
gulă generală, să dea cauţiune că va exc- 
cută sarcinele impuse. (Duranton, IX, No, 334). | | 

32, lestatorul poate scuti pe legatarui 
cu sarcine de a da cauţiune; această dis- 
pensă poate rezultă din termenii testa-. 
mentului_ şi din împrejurări. (Duranton, 
IX, No. 334; Dalloz, Rep., Dispositions en- 
tre vifs, No.. 5545), | 
33, In cazul când testatorul a prevă- 

zut un anumit mod de întrebuințare sau 
de destinaţia lucrului legat, legatarul nu este obligat să se conformeze, dacii modul 
de întrebuințare desemnat de testator, nu. priveşte decât interesul său propriu. (Du- ranton, lĂ, No. 354; Dalloz, Râp,, Dispo- sitions entre vifs, No. 3547). | 84, Din contră, legatarul va fi obligat. să se conformeze modului de întrebuin- tare prevăzut de testator, când cl a avut în vedere interesul unui terț, sau un lucru ce voiă să fie făcut, (Dalloz, Rep., Dispo- sitions entre vifs, No. 5547). | 
35, Dacă întrebuinţarea “prevăzută de testator este în interesul său propriu, lega- tarul nu trebucşte să dea cauțiune, dacă însă întrebuinţarea desemnată priveşte in- teresul unui terțiu, legatarul va trebui să dea cauţiune, (Dalloz,. R&p., Dispositions - 

entre viis, No. 3547). i 
36. Revocarea legatului pentru ncexe- cutarca sarcinelor trebueşte cerută pe cale de acțiune în justiție şi legatarul va puteă obține un termen în care să execute sar- cinele. “ (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1046, No. 2; Dalloz, Rep. ispositions en- tre vifs, No. 3696; Laurent, XIV, No. 252; Baudry et Colin, Donations ct testaments, : 

II, No. 2502; Josserarid, III, No. 1614, 1615, 1617; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
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p. 445; C. Hamangiu, L. Rosetti-Bălănescu 
şi AL Băicoianu, Îl, No. 1519). 

37, Acţiunea în revocarea unui legat 

pentru ncîndeplinirea sarcinelor sub care 
a fost [ăcut, se prescrie prin trecerea de 
treizeci ani conform. dreptului comun. 
(Coin-Delisle.' Commentaire, Art. 1046, 

1047, No. 5; Vazeille, Preseriptions, ÎL, No. 

725; Troplong, Donations et .testaments, 
IV, No. 2204; Laurent, XIV, No. 254; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, II, 

No. 2508; Colin et Capitant, ll, p. 920; 

Josserand, III, No. 1612; Alexandresco, ed. 

5-a, IV, partea II, p. +47; Nacu, JM, p. 5%:: 

'C. Hamangiu, LI. Hosetti-Bălănescu și Al. 

Băicoianu, III, No. 1520). o 

238. Prescripţiunea acjiunei în revoca- 

rea unui legat pentru neexecutarea sarci- 

nelor sub care a fost făcut, începe a curge 
Jin ziua când sarcina nu a fost executată 

şi este sigur că nu mai poate fi executată. 
(Baudry et Colin, Donations et testaments, 

ÎL, No. :2205; Colin et Capitant, III, p. 

90; Josserand, IL, No. 1612; Nacu, IM, p. 

390; C.: Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu și 
Al. Băicoianu, III, No. 1520). 

39, Revocarea unui legat pentru ingra- 

titudine poate aveâ loc numai în trei ca- 
zuri: t) Dacă legatarul a atentat la viaţa 
testatorului; 2) dacă legatarul este culpa- 
Dil în privința testatorului pentru delicte, 
cruzimi sau injurii grave; 5) dacă lega- 

tarul a adus o injurie gravă memoriei tes- 
tatorului. (Dalloz, R€p., Dispositions entre 
vifs, No, 4992; Sup p: Dispositions entre 
vifs, No. 1064 C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1521, 
1522; Comp.: Alexandresco, cd. 2-a, IV, 
partea II, p: 447, 452; Josserand, IL, No. 
1627 urm.). | 
40. Dispoziţiunile art. 955, 1046 şi 1047 

e. civ. fr. (531, 930 şi 931 ce. cir. rom.), care 
prevăd cazurile “când un legat poate Îi 
revocat pentru cauză de ingratitudine, 
sunt limitative. şi nu pot îi admise alte 
cazuri. (Merlin,  Râpertoire, Indignit€ et 
Legs, section 7, No. 2; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 727, p. 546; Dalloz, Rep., Dis- 
ositions centre vils, No. 4507; Huc, VI, 

No. 402; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 152; 
Comp.: Josserand, III, No. 1626). i 

4 |. Inimiciţia: dintre testator şi lega- 
- tar, nu poate constitui o cauză de revo- 

carea legatului. (Demolombe, XXII, No. 
262; Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, 
No. 4292; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea "II, p. 458). 

"49, Art. 955 e. civ. În. (831 c. civ. rom.), 

prevede că donaţiunea va fi revocata 
când donatarul va refuza să dea alimente 

donatorului; această cauză de revocare 

nu-şi găsește aplicaţiunea la testament de- 

oarece legatarul nu primeşte dela testator 

nimic în timpul vieţii acestuia. (Baudry 

et Colin, Donations et testaments, II, No. 
2812; Planiol, III, No. 2854; Alexandresco, 

ed. 2-a, IV, partea II, p. 447; C. Haman- 
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giu, ]. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, 
ÎL, No. 1521). 
43, Tribunalele vor apreciă în mod su- 

veran gravitatea faptului imputate legata- 
rului. (Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions 
entre vils No. 1064; Bandi ct Colin, Do- 
nations ct testaments, Îl, No. 2811; Ale- 
xandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 418). 
4% Pentru ca atentatul la viața testa- 

torului să aducă revocarea legatului, tre- 
buește ca legatarul să fi avut libertatea 
morală în momentul comiterei atentatului; 
astiel dacă legatarul în acel moment eră 
în stare de nebunie. el nu aveă libertatea 
morală. (Coin-Deliste, Commentaire, Art. 
935, No. 7; Duranton, VIII, No. 556; De- 

molombe, XX, No. 624; Lroplong. Dona- 
tions et testaments, II, No. 1308; Demante 

ct Colmet de Santerre, IY. No. 9S bis, Ilu; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 708, p. 415% 
Dalloz, Rep. Suppl., Dispositions_ entre 
vifs, No. 1065; Baudry et Colin, Donati- 

ous et testaments, II, No. 2810; Josserand, 

11]. No. 1627; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

partea II, p. 447, nota 5). 
45, Legatul poate fi revocat pentru 

cauză de ingratitudine, când legatarul s'a 
făcut culpabil către testator de cruzimi; 

aceasta rezultă din dispoziţiunile art. 
1046 combinate cu ale art. 955, $ 2 e. civ. 

[r. (950 şi S31 $ 2 c. civ. rom.). (Aubrj ct 

Rau, ed. s-a, VII, $ 727, p. 546; Da loz, 

Rep, Dispositions entre vils, No. 429; 

Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1004; 

Laurent, XIV, No. 253; Huc, VI, No. 403;. 

Josserand, III, No. 1625; Alexandresco, ed. 

5-a. 1YV, partea II, p. 448). 
46, Deasemenea, din combinaţia dis- 

»oziţiunilor aceloraşi articole rezultă că 

legatul poate fi revocat când legatarul sa 

făcut culpabil de delicte către testator. 

(Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, S 727, p: 546; 

Datloz, Rep. Dispositions entre viis, No. 

49; Suppl., Dispositions entre vis, No. 

1064; Laurent, XIV, No. 255; Huc, VI, No. 

402; Josserand, III, No. 1628; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, 1YV, partea Il, p. 45). 
47, Delictele care aduc revocarea le- 

gatului sunt, în principiu, atât cele co- 
mise de legatar contra proprietăţii tes- 
tatorului, cât şi cele comise contra per- 
soanci sale. (Coin-Delisle, Commentaire, 

Art. 935, No. 9; Duranton, VIII, No. 537; 

Demolombe, XX, No. 651; Troplong, Do- 
nations cet testamenis, III, No. 1510; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ ZOS, p. 414, $:72%, 
p. 549; Dalloz, Râp.,. Suppl., Dispositions 
entre vifs,- No. 1066; Laurent, XIV, No.: 
256; Huc, VI, No. 402; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 2511; Jos- 

serand, Il, No. 1628; Alexandresco, ed. 
2-a, LV. partea II, p. nota 1). 

48, Delictele comise de legatar, în pre- 
judiciul succesiunei testatoru ui, nu aduc, 
în principiu, revocarea legatului. (Demo- 
lombe, XXII, No. 274; Troplong, Donati- 
ons et testaments, IV, No. 2201; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 227, nota 6, p. 547; 
Dalloz, Rep., Disposilions entre i No. 
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4500; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
1066; Laurent, NLY, No. 257; Iluc, VI, No. 
402; Alexandresco, cd. 2-a. IV, partea II, 
p. 445, nota b). , 
49. Astlel sustraețiunile comise de le- gatar din succesiune nu adue Tevocarea legatului, devarece dispoziţiunile art. 792 e. civ. Îr. (ZU5 c. cir. Torn.), îşi găsesc apli- cațiunea numai la sustracțiunile comise de moștenitorii de sânse şi sunt de strictă in- terpretare.  (Demolombe, XXII, No. 274; Aubry ct Rau, ed. 4-u, VII, $ za7, p. 547; Laurent, XIV, No. 235; Alexandresco, ed. 2-a, 1v, partea LI, p. 415, nota 9). 
0, Deasemenea, din combinaţia dispo- ziliunilor art. 1046 cu ale art 95, $o,c. civ. îr (930 şi S31. $ 2, c. cir. rom.), rezultă că legatul poate fi revocat când legatarul Sa făcut culpabil de injurii grave către testator. (Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 727. pe 340; Dalloz, Rep. Dispositions entre „vis, No. 429; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1064; Laurent, XIV, No, 255; Iluc, VI, No. 402: Josserand, III, No. 1098; Alexandresco, cd, 2-a, IV, partea II, p. 445; C. Hamangiu, |. Rosetti-Barunescu şi AL. Băicoianu. III, No. 1522). 

51. Faptul unui legatar instituit prin- -tr'un testament anterior, de a distruge un testament posterior, nu constitue injurie gravă către testator, de natură să aducă revocarea legatului. (Aubry ct Rau, ed. d-a, VII, $ 727, nota 5, p. 546; Laurent, ALY, No. 259; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 453; Contra: Demolombe, ANII. No. 277), , 52, Adulterul unui 'soț, legatar al so- țului său, poate fi o cauză de ingratitu- dine pe care să o invoace moştenitorii so- jului testator, cu toate că ela incetat din viață fără a face nici o plângere. (Laurent, NAIV, No. 264; Alexandresco, ed, 2-a, IV, . “partea II, p. 448, nota 2; Contra: luc, VI, . No. 402). , 
53, Înjuria gravă, pentru a constitui o cauză de revocarea legatului, trebueşte să fie îndreptată "contra persoanei sau 

memoriei 'testatorului. (Dalloz, Râp., Dis- 
positions entre vils, No. 4504). 
54, Faptul femeei de a părăsi .pe băr- 

batul său aflat în stare de demenţă sau 
atins de o altă boală gravă, poate consti- 
tui o cauză de revocare a legatului. (Ale- 
"xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 448, 
449). 
"55, Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran gravitatea faptelor de injurie dacă 
ele constituesc o ingratitudine de natură a 
aduce revocarea legatului. (Josserand, II], 
No. 1628; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1522). 
56, Acţiunea în revocarea legatelor 

pentru cauză de ingratitudine, poate fi in- 
tentată, după o părere, numai de ciitre 
moştenitorii - universali, cari reprezintă 
persoana testatorului, (Aubry ct lau, ed. 
4-a, VII, $ 727, text şi.nota 8; p. 54$). 

57. După altă părere, dominantă, ac- 
țiunea în revocarea legatelor pentru cauza 
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"de ingratitudine, poate fi intentată de toţi 
acei care sunt însărcinaţi să plătească le- alele; deci chiar şi de legatarii particu- ari cari-ar [i obligaţi să pliteasea legate. 
(Coin-Delisle, Comimentaire, Art, 1046, No. 
10; Duranton, IX.. No. 452; Demolombe, 
NAII, No. 292; Troplong, Donatious ct tes- 
"taments, LV, No. 2202; Dalloz, Rep. Suppl., 
Dispositions entre vils, No. 1069; Laurent, 
XIV, No. 267; Baudry et Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 2819; Alexandresco, 
ed. 2-a, 1V, partea II, p. 450, text și nota 
2; C. Ilamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi 
AL Băicoianu, III, No. 1523). - , 
58. Acţiunea în revocarea legatului 

pentru cauza de ingratitudine se stinge 
prin împăcarea și iertarea testatorului. fie 
în mod expres, fie tacit. (Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 1046, 1047, No. 7; Du- 
ranton, IN, No. 476; Demolombe, XXII, 
No. 257; Troplong, Donations et tesia- ments, IV, No. 2203; Mourlon, II, No. 902; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 708, p. 495, 
Ş 727, p. 548; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 4290; Suppl.. Dispositions 
entre vis, No. 1008: Laurent, XIV, No. 
270; Alexandresco, ed. 2-a, IV, dartea. Il, 
p. 449; C. Mamangiu, I.-Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, III, No. 1525). : 
59. Tribunalele vor apreciă în mod suveran faptele şi împrejurările din care rezultă iertarea testatorului, (Troplons, 

Donations ct testaments, 1Y, No. 2205; Dal- loz, R€p., Dispositions entre vifs, No, 4299; 
Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II. p. 
449). 
„60, Trecerea unui an dela cunoştinţa testatorului despre ingratitudine şi până la decesul său, fără să fi revocat testa- mentul, se consideră ca o iertare din par- tea sa a faptului de in ratitudine. (Coin-. Delisle, Commentaire, 4 rt. 1046, 1047, No. 7: Duranton, IX, No. 427; Demolombe, XXII, No. 2$7; Dalloz, R6p., Disnositions entre viis, No. 4299), E - 
61. Legatarul este obligat să facă do- vada că testatorul a iertat faptul sau de iagratitudine. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1046, 1047, No. 7; Duranton, IX. No. 476; Demolombe, XXII, No. 287; Lroplong, onations ct testaments, IV, No. 220; Mourlon, II, No. 902; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 727, p. 548; Laurent, XIV, No. 270; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, pe 419, nota 2; C. Hamangiu, Î. Rosetti. Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 1525), „62, Dovada iertării faptului de ingra- titudine va putcă fi făcută prin orice mij- loace, cum sunt scrisorile testatorului, marturi, etc, (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1046, 1017, No. 7; Duranton. IX, No. 476; Demolombe, XXII, No. 287; Troplong, Donations et testaments, 1Y, "No. 2205; | Mourlon, II, No. 902; Aubry'et Rau, ed. 4-a, VII, S caz, p. 548; Laurent, XIV, No. 270; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea II, p. 449, nota 2). - - SRI 
63. Cei însărcinaţi cu plata legatului 

nu pot iertă ingratitudinea adusă de lega- 
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tar testatorului, însă au dreptul să re- 

nunje la revocare, făcând plata legatului. 

(Duranton, IX, No. 478; Demolombe, XXII, 

No. 291; Laurent, XIV, No. 271; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea IL, p. 39. 

64. Revocarea legatelor” pentru cauză 

de ingratitudine nu arc Joc de drept, ci 

trebueşte pronunţată de justiţie, în urma 

cererei făcută de persoanele interesate la 

revocare. (Demolombe, XXII, „No. 280; 

Laurent, XIV, No. 273; Josserand, Il, No. 

1635; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 

p. 450). _ 

65. In cazul însă prevăzut de art. 299 

c. civ. în. (280 c. civ. rom.), potrivit cărula 

soțul în contra căruia sa pronunțat di- 

vorțul pentru cauză determinată, pierde 

toate avantagiile stipulate în favoarea sa 

de către celălalt soţ, revocarea legatelor 

este legală şi are loc de drept căci prin 

cuvântul: „avaniagii“ întrebuințat în a- 

cest articol, trebuese înţelese şi legatele- 

(Demolombe, IV, No. 527 bis; NAII, No. 

281, 285; Beudant, II, No. 426; Troplons. 

Donations et testament, LV, _No. 2195: 

Aubry et Rau, ed. s-a, VII, S 724, text şi 

nota 7, p. 509; Laurent, JI, No. 304%; XIV. 

No. 266; Iluc, II, No. 4104; Alexandresco, 

ed. 2-a, IV, partea II, p. 449, nota 2,450: 

C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AL. 

Băicoianu, -Ill, No. 1526). . 

'G6. Acţiunea de revocarea „legatelor 

pentru ingratitudine trebueşte introdusă 

numai contra legatarilor iar nu şi contra 

moştenitorilor acestora. (Demolombe, XXII, 

No. 293; Alexandreseo, ed. 2-p, IV, partea 

N, p. 452). , , 

G7. Acţiunea în revocarea legatului 

pentru cauze de ingratitudine, altele decât 

injuria, grăvă adusă memoriei, testatoru- 

lui, după o părere, va putcă îi intentată 

“tot timpul cât durează acţiunile corecţio= 

nale sau criminale la care ar puteă da! 

loc faptele - de ingratitudine, (Coin-De- - 

lisle, Commentaire, Art. 1046, 1047, No. 3; 

Vazeille, Preseriptions, Il, No. 725; Mass€, 
ct Verg6 sur Zachariae, III, -$ 504, p.- 

507; 'Troplong, Donations. et testaments, 
IV; No. 2204; Marcad, Art. 1046, 1047, 

No. 1). 
68. După altă părere, în acest caz se 

vor aplică dispoziţiunile art. 937 c. civ. Îr. 

(833 ce. civ. rom), şi deci acţiunea în re- 
vocare a legaiului va trebui să fie inten- 
tată de moştenitori. în timp de un an dela 
comiterea delietului. (Delvincourt, LI, p. 
101, nota 12; Duranton, IX, No. 479, De- 

molombe, XXII, No. 284, 255; Demante et 
Colmet de Santerre, IV, No. 201 bis, 1, Il; 
Aubry ct Rau, cd. s-a, VII, $ 727, text şi 
nota 12, p. 550; Dalloz, Rep., Dispositions 

entre vifs, No. 4294; Suppl., Dispositions 

entre vifs,. No. 1069; Laurent, XIV, No. 
265; Huc, VI, No. 402; Baudry et Colin, 
Donations ct testaments, II, No. 2814; Pla- 
niol, III, No. 2556; Comp.: Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea II, p. 454). | 

69, După a treia părere, acţiunea în 
revocare va fi intentată de moştenitori în 
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termen de un_an dela decesul testatorului. 
(Duranton,. LX, No. 450; Laurent, XIV, No. 
209; Alexandresco, ed. 2-a, 'lY, partea II], 
p. 451, 452). 

70. După a patra părere, acţiunea în 
revocare va fi prescrisă prin trecere de 
treizeci ani, conform dreptului comun. 
(Nacu, II, p. 390; C. Hamangiu, 1. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, ILI, No. 1524). 

71. Dacă muştenitorii nu au cunoscut 
delictul, termenul de un an în care tre- 
buese să introducă acţiunea de revocarea 
legatului, va curge din ziua când au putut 
să fie informaţi despre delict, iar nu din 
ziua comiterei lui sau a decesului testa- 
torului. (Duranton, LX, Ao. 450; Demo- 
iombe, XXII, No. 286: Aubry et Rau, cu. 
4-a, VU, $ 727, p. 551; Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre _vifs, No. 4295; Laurent, 
XIV, No. 269; Iluc, VI, No. 402; Baudrv et 
Colin, Donations et testamenis, II, No. 
2815; Planiol, III, No. 2556; Contra: Coin- 
Dielisle, Commentaires Art. 1046, 1047, 
No. 4). 

42, |n cazul când moştenitorii nu uu 
cunoscut existența testamentului, terme- 
nul de un an pentru introducerea acţiunci 
de revocare a legatului pentru ingratitu- 
dine, nu a putut să curgă în tot acest timp 
(Coin-Deliste,  Commentaire, Art. 1046, 
1037, No. 6; Duranton, IN, No. 480; Va- 
zeille, Prescriptions, II, No. 725: Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vils, No. 4296). 
13, In cazul când moştenitorii au cu- 

noscut existenţa testamentului, însă nu au 
introdus, în termen, acţiunea în revocarea 
legatului deoarece legatarul nu. a cerut 
predarea legatului și el cere acest legat 
după expirarea termenului în care puteă 
fi intentată acţiunea în revocare, moşteni- 
torii nu vor puteă opune pe cale de ex- 
cepiiune, la cererea de predarea legatului, 
faptul de ingratitudine al legatarului. 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1046, 
1047, No. 6; Duranton, IX, No. 481; Aubry 
et Rau, ed. j-a, VII, S 727, p. 552; Dalloz, 
Rep, Dispositions entre  vifs, No. 4297; 
Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 
451; Contra: Demolombe, XXII, No. 289; 
Vazeille, Successions, Art. 1046, No. 8). 

74. În cazul când. legatul este supus 
unei condițiuni care nu sa împlinit în 
timpul vieţii testatorului, moştenitorii vor 
trebui să. intenteze acţiune de revocare a 
legatului, pentru cauză de ingratitudine, 
în termen de un an cu începere din ziua 
decesului testatorului iar nu dela îndepli- 
nirea condiţiunei. (Coin-Delisle, Commen- 
taire, Art. 1046, 1047, No. 7; Dalloz, Râp., 
Dispositions entre vils, No. 4298; Contra: 
Duranton, IX, No.: 480). ” 

175, Naşterea unui copil legitim poste- 
rior testamentului, nu aduce ca la dona- 
țiuni, de plin drept revocarea legatului fă- 
cut. (Merlin, Râpertoire, Revocation de co- 
dicille, $ 5; Coin-Delisle, . Commentaire, 
Art. 1055, No. 13; 'Toullier, V, No. 668:;'Du- 
ranton, ÎN, No. 473; Demolombe, NNII, 
No. 265; Vazeille, Successions, Art. 1057; 
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No. 6: Troplong, Donations ct testaments, 
IV, No. 2207; Mourton, II, No. 901; Masse 
et Verge sur Zachariae, Il, $ 485, nota i, 

„P..237; Demante_ ct Colmet de Santerre, 
IV, No. 201 bis, V; Aubry et Rau, cd. j-a, 
VII. $ 724, p. 508; Dalloz, Rep., Disposi- 
tions entre vils, No. 412: Suppl., Dispu- 
sitions entre vifs, No, 1060; Laurent, NV, 
No, 246; Baudry cet Colin, Donations et 
testaments, II, ÎNo. 2522, 2523; Josserand, 
II, No, 1592; Alexandresco, ed. 2-a, iV, 

partea II, p. 440, 44: C. Ilamangiu, |. Ro- 
setri-Bălănescu şi AL Băicoianu, III, No. 
1516). | 
76, In cazul când testatorul ar Zi făcut 

un legat în necunoştință că soția sa eră 
"gravidă, după o părere, naşterea copilului 
uduce revocarea legatului pentru cauză de 
eroare. (Delvincourt, II, p. 3$7; Grenier, 
Donations et testarmnenis, ? No. 541; Tro- 
plong, Donations cet testaments, IV, No. 
2209), 

77, Deasemenca şi în cazul când testa- 
forul nu ar fi avut timpul să revoace ies- 
tamentul. deşi aveă cunoştinţă că soţia sa 
eră gravidă, (Delvincourt, II, p. 587; De- 
molombe, XXII. No. 264: Grenier, Dona- 
tions et testamenis, IL, No. 341; Troplong, 
Donations et testaments, IV, No. 2209). 

8..In acest caz însă tribunalele vor 
putcă menţine dispoziţiunile, care după 
imprejurări, vor fi socotite că testatorul 
le-ar fi făcut, chiar dacă el ar fi cunoscut 
că soția sa cră gravidă, (Delvincourt, II, p._ 557: Dalloz, Râp.. Dispositions entre 

părere dominantă, tes- . 

vifs, No. 4515). 
79, După altă 

tamentul nu poate i revocat pentru cauză 
de eroare, în cazul când tesțatorul ar fi 
încetat din viaţă fără să fi cunoscut că 
„soția sa eră gravidă. (Toullier,:Y, No. 663; 
Duranton, IN, No. 42; Demolombe, XXII. 
"No. 264; Massc ct Verg€ sur Zachariac, ML, 
S$ 455, p. 257: Demante ct Colmet.de San. , 
terre, Îv No. 201 his, V; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vis, No. 45313; Suppl., 
Dispositions entre vils, No. 1060; Aubry, 
ct Hau, ed. 4-a, VII, '$ 724, text şi nota 5, 
p. 50S; Laurent, XIV, No. 246; Baudry et 
Colin, Donations ct testament, II, No. 
2523; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 
şi AL Băicoianu, III, No. 1517.- . | 
80. Testamentul ar puteă fi anulat pentru eroare, dacă din însăşi termenii săi sau, din natura dispoziţiunilor sale, ar - rezultă că testatorul a făcut testamentul 

numai din convingerea că nu lasă după 
decesul său nici un copil, (Demolembe, 
XMIL,- No. 264; Aubry et Rau, ed. ş-a, VII, 
$ 724. p. 508; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea LI, p. 442: Contra: Laurent, XIV, 

“No. 246). 
81. Principiile aplicabile la cazul de. 

caducitatea legatelor, îşi vor găsi aplica- 
țiuneu şi la. revocarea legaiclor pentru 
necxecutarea sarcinelor sau pentru ingra- 
titudine. în ceeace priveşte chestiunea cui 
profită revocarea. (Proudhon. Usufruit. TI, 
No. 658, 6$9, 690; Demolomhbe, XAII, No. 
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555; Vazeille, Successions, Art. 1044, No. 
10; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 27, p. 552: Laurent, XIV, No. 273; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎN, No. 1527). 
82, Astfel revocarea legatului pentru 

cauza de ingratitudine sau neîndeplinirea 
sarcinelor, în cazul unor legate conjunc- 
tive, dă loc, la sporire sau adăugire. (Proudhon, Usufruit. No. 658 urm.; Demo- lombe, XXII, No. 535; Vazeille, Succesions,- Art. 1044,.No. 10; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, S 727, p. 533; Laurcut, XIV, No. 272; Iluc, VI, No.. 400). i 

3. llotărirea de revocare 
Pentru cauză de ingratitudine 
plinirea sarcinelor, 
dela data cererei 

a legatului 
Sau ncînde- 

are cfect . retroactiv 
a, în judecată, (Demo- lombe, XXII, No. 294, 295; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 707 bis, p. 41, $S2zp. 

346. 549; Laurent, XIV, 460, 5; No, 275, 374; Ilue, VI, No. 40; Baudry et Colin, Donations et testaments, II, N t 0. 2816; Josserand, III, No. 1620; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea_II, p.:456), ” 
84, Acest efect retroactiv are loc chiar în privința terţelor persoane. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 727, text şi nota 9, p. 549: lluc, VI, No. 402: Baudry et Colin, Donations et testaments, II, No. 281$; Comp.:_ Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 4560). 
85. Deasemenea, acest efe 

are-loc la orice legate: 
universal sau cu îitlu 
lombe, XXII, No. 296 
4-a, VII, $ 727, 

ct retroactiv, 
universale, cu titlu 
particular. (Demo- 

; Aubry ct Rau, ed. 
$ text şi nota 10, p. 549; 

Laurent, XIV. No. 24: Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 2817; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, 1V, partea II, p. 456). 86. Lcgatarul al cărui legat a fost re- vocat pentru cauza de ingratitudine va trebui să restitue fructele legatului din ziua cererei de revocare, conform dreptu- 
lui comun. (Demolombe, XXII, No. 294; 
Laurent, XIV. No. 275; Colin et Capitant, 
IN, p. 921; Josserand, III, No. 1621; Ale- xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 456; 

„ Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, III, No. 1524). 
87. A sc vedcâ: art. 850, 852 

din codul civil cu. notele resp 
„ 929 şi 951 

cctive, 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. a) Acţiunea revocatorie a unei dona- 
jiuni pentru neîndeplinirea condițiunilor 
sau sarcinilor îşi are fundamentul în art. 
950 combinat cu art. 829 şi 830 c. civ. rom., 

„care nu sunt decât explicarea principiilor 
cuprinse în art. 1020 'şi 1021 din acelaşi 
cod, în ce priveşte subînţelegerea condi- țiunei rezolutorie tacite. Art. 1073 e. civ. rom. nu constitue o derogare dela dispo- zițiunile art. 1021 e, civ. rom, căci nimic 
nu împiedică pe creditor de a puteă cere 
desființarea contractului sinalagmatic şi 
daune pentru prejudiciul cauzat. 
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D) Cererea de revocare a unei donaţi- 
uni, cum este în speţă, ca consecinţă şi a 

unei dispozițiuni iesiamentare nu este su- 

pusă la formalitatea punerei în întârziere, 
fiindcă legea nici nu cere o atare formali- 
tate, iar art. 1079 c. civ. rom., nu este a- 
plicabil în asemenea materie. 

c) După dispoziţiunile art. 950 combinat 
cu art. 829 şi 830 c. civ. rom, ncîndepli- 
nirea condiţiunilor, cu alte cuvinte a sar- 

cinilor, modalităţilor sub cari sa făcut o 
dispozițiune testameniară, dă loc la revo- 
carea ei, în favoarea celor în drept, indi- 
ferent dacă neîndeplinirea acelor - condi- 
jiuni, sarcini, modalităţi provin din fap- 
tul sau neglijența legatarului, dintr'o im- 
posibilitate relativă sau absolută, dintr'un 
caz fortuit sau din cauză de forţă majoră, 
sub condijiunea însă ca, testatorul să fi 
subordonat menţinerea legatului acelor 
sarcini, condițiuni sau modalităţi, deci 
sarcinile, condițiunile, modalităţile să fi 
fost cauza impulsivă și determinată a ]i- 
beralităţii. 

Revocarea legatelor pentru neindeplini- 
vea condijiunilor, sarcinilor, modalităţilor 
impuse legatarului, nu este decât aplicarea 
principiilor condiţiunei rezolutorii tacite 
din art. 1020 şi 1021 c. civ. rom, şi'ca nu 

operează de drept, ci trebuie să fie pro- 
nunţată de justițic, ori de câte ori jude- 
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cătorii de fond în aprecierea lor suverană, 
examinând şi interpretând dispoziţiunile 
unui testament, vor constată că condiţiu- 
nile, sarcinile, modalităţile sub cari sa fă-, 
cut legatul, nu a fost cauza impulsivă și 
determinată a constituirii lui şi că lega- 
tarul nu le-a adus la îndeplinire conform 
voinței testatorului, că aceiaşi judeciitori, 
pe baza art. 1021 c. civ. rom, apreciind 
asupra împrejurărilor, pot acorda legata- 
rului un. termen spre a execută voința 
testatoarei. 

Prin urmare, în speţă. apelantul cerând 
revocarea. testamentului lăsat intimatei — 
Primăria comunei Bolgrad, pentru că nu 
a îndeplinit sarcina impusă de testator ca 
condiţiune a legatului şi anume de a con- 
strui un local în care să se deschidă o 
şcoală technică de meserii, care să poarte 
numele testatoarei, deşi a primit legatul 
tesial încă dela 1 Martie 1917, — nici 
până la data acţiuncei, deşi a trecut mai 
bine de 6 ani, dispozițiunea testamentară 
deşi urmează a Îi revocată, “iar Curtea 
apreciază că accastă executare nu ar îi 
imposibilă de executat, acordă intimatei 
un termen până la 1 Sept., 1925, ca să exe- 
“cute sarcina ce i-a fost impusă prin tes- 
tament. (C. Apel Chişinău $. |, 154 din 19 
Maiu 1925, Jurispr. Gen. 1926 No. 1925). 

Art, 931. — Dacă cererea de revocațiune este întemeiată pe 

o injurie gravă, făcută memoriei testatorului, acțiunea va trebui 

să fie intentată în curs de un an din ziua delictului. (Civ. 822, 

831, 833, 930; Civ. Fr. 1047). 

“Text, fr. Art. 1047. — Si cette demande est fondee sur une injure grave 

faite ă. la mâmoire du testateur, elle doit ctre intentte dans lannte, î compter 
3 , p 

du jour. du delit. 7 

, Bibliografie (continuare). , 

„CoxsraxrixEscu JAc. N., Despre testamente, p.: 144. 
e “ : 

“Doctrină. 

|, Poirivit dispozițiunilor art. 1047 c. 

civ. în, (951 c. civ, rom.), se introduce o 

nouă cauză de revocarea legatelor, aceca 

a injurici grave adusă memoriei testato-, 

rului; această cauză nu este cuprinsă în 

art.. 955 c. civ. îr. ($51 ce. civ. rom.), de- 

oarece acest articol prevede cazul injurici 
«rave adusă: memoriei testatorului. (Dal- 
oz, Rep., Dispositions entre viis, No.429; 

_Josserand, III, No. 1629; Comp.: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 432; C. 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al- 
Băicoianu, III, No. 1521). , 

9, Proasta conduită a femeei legatare, 
în cursul anului de doliu, nu poate con- 

"-stitui, în principiu, o injurie gravă făcută 

"memoriei soțului său testator, de natură a 

aduce revocarea legatului. (Merlin, Reper- 

toire, Deuil, $ 2; Demolombe, XXII, No. 
273; Troplong, Donations et _testaments, 
IV, No. 2200, 2201; Aubry ct Rau, cd. 4-a, 
VII, $ 727, nota 6, p. 5417; Dalloz, Rp. 
Dispositions entre vils. No. 4504; Laurent, 

XIV, No. 263; Huc, VI, No. 403; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 454%; C. 

Ilamangiu, L. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
“coianu, III, No. 1522; Conira: Baudry et 
Colin, Donations et testaments, II, No. 
2990). a Ie 

2, Susiracţiunile din succesiune  co- 
mise de legatar, nu pot constitui o injurie 
gravă - adusă ' memoriei testatorului de- 
oarece ele sunt îndreptate contra moşte- 
'nitorilor iar. nu contra memoriei testato- 
rului:. (Demolombe, XXII, No. 274; Tro- 
plong, Donations et iestaments, LV, Xo. 
9201; Aubry et Rau, cd. j-a, VII, $ 727, 
nota 6, p. 547; Laurent, XIV, No. 257; 
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Budry et Colin, Donations et testametus, II, No. 2820; Mexandreseo, cd, 2-a, IV, partea_II, p. 453), 
4, Faptul de a nu denunță omorul tes- 

tatorului, nu poate fi considerat ca o în- 
Jurie gravă adusă memoriei testatorului. 
(Demolombe. XXII, No. 279; Demante et 
Colmet de Santerre, IV, No. 210 bis, IV; 
Laurent, XIV, No. 263: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 53.. 

5. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran gravitatea injurici adusă memoriei testatorului şi deci dată ca poate constitui o cauză de revocare a legatului. (Baudrv 
ct Colin, 
2820; Alexandreseo, ed, 2-a, IV, partea II, 

„pe 455). 
6. Potrivit dispozițiunilor art, 1047 c. civ. Îr. (931 ce cir, rom.), acţiunea în re- Yocarea unui legat, întemeiată pe o în- 

jurie gravă, făcută memoriei testatorului, va trebui să fie intentată, în curs de un 
an del comiterea delictului, (Coin-De- 
lisle. Comimentaire, A 
Duranton, IN. No. 450; Demolombe, XXII, No. 285: Demante ct Colmet de Santerre “IV. No. 201 bis, III; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 727, p. 550: Dalloz. Rep... Dispo- 
șitions entre vifs; No. 429%; Laurent. XIV, 
No. 268; THuc, VI, No. 402; Baudry et Co- lin, Donatious et testaments, II, No. 2821; Planiol, III, No, 2856: Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 454, 455: C. Haman- „giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, 
III. No. 1523). 

7, Acest termen. după o părere. curge 
totdeauna din ziua: comiterei delictului, 
chiar dacă moştenitorii nu ar Îi cunoscut 
imediat comiterea delictului, (Coin-De- 
lisle, Commentaire, Art, 1046, 1047, No. 7; Demante ct Colmet de Santerre, IV, No. 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE PRIN CONTRACT DE CĂSĂTORIE 

Donations ct testaments, II, -No.. 

Art. 1046, 1047; No. 7; 

-Demolombe, XXII, No, 289). 

Art, , 932 

201 bis, III; Laurent, XIV, No. 26s; Bau- dry ct Colin, Donations' et testaments, II, No. 2821; Alexandresco, ed, 2-a, IV, par-. 
tea II, p. 454, 455), . 

8. După altă părere, în cazul când Moş- 
tenitorii nu au putut să cunoască imediat 
delictul, termenul de un an pentru intro- 
ducerea acţiunei de revocare i legatului, 
va curge din ziua când-ei au avut cuno- 
ștință de delict. (Duranton, IX, No. 480: 
Demolombe, XXII, No. 2s2,-283;. Vazaille, 
Suecessions, Art. 1047; No. 1: Mourlon. Il. 
No. 902: Aubry et Rau, cd. s-a, VII. $ 
727, p. 550; Planiol, III, No. 2856; C. Ha... 
mangiu, |. Rosetti-Bălăneseu şi Al. Biiico- 
ianu, III, No. 1523), 

9. În urma expirării termenului de un 
an, moştenitorii nu pot opune, pe cale de 
excepție, cauza de revocate, cu ocazia ce- 
rerei de predarea 'legatului, deoarece mo- 
ştenitorii sunt presupuşi că au iertat o- 
fensa şi au renunțat la acţiunea În revo- 
care contra legatarului. (Duranton. IX, 
No. 451; Aubry et Rau, cd. 4-o, VII, $ 
Tar, text şi nota 15, p. 532; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 455; Contra: Del- 
vincourt, II, p. 587, nota 11; Taulier, Th6- 
orice raisonnde du code civil; IV, p.: 185; 

10. 1 sc vedcă: art. 831 şi 930 din co- 
dul civil cu notele respective. - 

Jurisprudenţă. . 
(continuare dela 1924 până la 1927). 

Î.„ Acţiunea: în revocare pentru insulte 
"aduse memoriei testatorului, arc a se ex- 

. ercită în termen de un an dela producerea 
insultelor. (Cas. 1. 4844 din îi Decem- 
brie 1925, Pand. Săpt. 23/1926), -. 

CAPITOLUL VIIL 1 - Na 
Despre donaţiunile făcute soţilor prin contractul de maritagiu.- 

Art, 932. — Donaţiunile făcute soţilor sau unuia dintr'înşii, prin contractul de maritagiu, nu sunt supuse la nici o îormalitate?). (Civ. 800, 813 urm, 826, 835, 933 urm.; L. Timbr. 
impoz. pe succ. (Mon. of. 91/921), Art. 3; Civ. Fr. 1081). 

45, 46; L. 
i 

Tezt. fr. Art. 1081. — 'Foute donation entre-vifs de biens presents, quoique faite par contrat de mariage aux &poux, ou î lun d'eux, sera soumise aux regles «enrales preserites pour les -donations faites ă ce titre. . * Elle ne .pourra avoir lieu 
les cas Enonees au chapitre VI 

_ AINDEX ALFABETIC 
(la doctrină). | 

Ascendent 13, 
Caducitate 6, 3,9. 

-! Capacitate 19, 

Acceptare 12. 
Act estimativ 21. - 
Anulare 8. 

? 7 

„+. Cotitate disponibilă 17, 18, 

au profit des enfants ă naftre, si ce n'est dans 
du present. titre. a 

Datorii 24. 
Deces 7, 14, 
Donaţiuni condiţionale 2, 

23 

Căsătorie 6, 7, 8 
Căsătorie putativă &, - 
Contract de căsătorie 1 

urtn. i 
Copii 11, 13. . : Donaţiuni cumulative 2, 

10. . 

1) Din greşală acest capitol poartă No, VIII, când ar trebui să poarte No. VI, - , 2). Art. 932 şi 933 Cod. civ. feşi inspirate din art. 1081, 1082, Codul civil Francez, .diferă mult ca fond , şi redacţiune de text, 

— 331 —



Art, 932 

Donaţiuni de bunuri pre- | Neexecutarea  sarcinelar 
zente 2, 10,13, 14,18—2%. „13 

Donaţiuni de bunuri vii- | Nuhtate &, 
toare 2, 10, 11, „Părinţi 4, 

Donaţiuni între soţi 1. Plata datoriilor 24. 

Donaţiuni prin act deose- Raport 16. 
bit 5, 15, Reducţiune 17, 18. 

Donaţiuni viitorilor soţi 1 telntoarcerea bunurilor 
urm. 2 

Revocare 7, 13—15, 27. 
Rezervă 17, 18, 
Rezerva de a dispune 35. 
Rude î, 4 
Sarcine 13, 24. 
Străini 1, 4. 
Terţi 1,9. 
Transcripţie 2). 

Evicţiune 2, 
Formalităţi 12, 
Garanţie de evicţiune 
Imobile 20, 
Incetare din viaţă 7, 14. 
Ingratitudine 14, 15, 27, 
Moarte 7, 14. 
Mobile 21. | 
Naştere de copii 14 

9 

Doctrină, 

4, Capitolul, acesta din codul civil se 

ocupă de donațiunile făcute viitorilor soți 

prin contractul de căsătorie emanate dela 

terţi, adică părinţi, rude sau străini, sar 

nu de donaţiunile ce-şi fac viitorii soti 

prin contractul de căsătorie, sau de do- 

naţiunile ce-şi fac soţii unul altuia în 

timpul căsătorici. (Alexandresco, cd. 2-a, 

IV, partea ÎI, p. 672). , 
9, Donaţiunile făcute viitorilor, soţi, 

prin contractul de căsătorie, pot fi pri- 
vitoare la: 1) bunurile prezente; 2) bu- 
rile viitoare; 5): donaţiunile cumulative 
de bunuri prezente şi viitoare: 4) dona- 
țiunile făcute sub o condiţiune-potestativă 
din partea. donatorului. . (Josserand, III, 
No. 1755; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea I, p. 672, 675). _ 

3. Prin contractul de. căsătorie se 
poate face o donaţiune, fie ambilor viitori 
soji, fie numai unuia dintre ei. (Jossc- 
rand, III, No. 1752; Alexandresco, ed. 2-a, 
1V, partea |], p. 672, 675). , 

Au, Donajiunile făcute viitorilor soți 
prin contraciul, de căsătorie, pot emană 
dela părinţi, rude sau străini... (Josserand, 
III, No. 1760; Alexandresco, cd. 2-a, 1Y, 
parica I, p. 672). | | 

5, Legea nu derogă dela unele regule 
ale donaţiunilor decât în privinţa dona- 
țiunilor făcute viitorilor soţi, prin con- 
tractul de căsătorie, potrivit dispoziţiuni- 
lor art. 1081 c. civ. îr. (932 c. civ. rom.); 
dacă donaţiunile au fost făcute viitorilor 

„soți prinir un alt act iar nu prin contrac- 
tul de căsătorie, se va aplică în totul dis- 
poziţiunile dreptului comun. (Demolombe, 
XAIII, No. :258 bis; Troplong, Donations 
ct testaments, 1V, No. 2470; Demante ct 
Colmet de Santerre, IV, No. 249 bis; Au- 
bry et Rau, ed, 4-a, VII, $ 735, p. 54; Bau- 
dry et Colin, Donations cet testaments, II], 
No. 5859; Planiol, III, No. 5143; Alexan- 
dresco ed. 2-a, IV, partea I, p. 670, 671, 
673, 674; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi- Al. Băicoianu, III, No. 1538). 

G. Cu toate că legiuitorul român, nu a 
introdus în codul civil, dispoziţiunile art. 
10Ss din codul civil francez, “totuşi dis- 
poziţiunile sale sunt aplicabile şi în drep- 
tul român; prin urmare, dacă nu are loc 
căsătoria, donaţiunea făcută viitorilor soţi 

. 
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prin contractul de căsătorie este caducă, 
deoarece donaţiunea este făcută sub con- 
dijia suspensivă a sevârşirei căsătoriei. 
(Josserand, III, No. 1758; Alexandresco, 
ed. 2-a, 1V, partea 1, p. 674; C. Hamangiu, 

|. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 

No. 1558). 
7, Până la săvârşirea căsătoriei, do- 

natorul nu poate revocă donaţiunea fă- 
cută viitorilor soţi şi ca va deveni. defi- 
nitivă prin contractarea căsătoriei care 
poate să aibă loc şi după decesul donato- 
rului, afară de cazul când sa fixat un 
termen în care trebuie neapărat să se 
facă căsătoria. (Baudry ct Colin, Dona- 
tions ct testaments, II, No. 3850; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I], p. 07. 
nofa 4). 

8, In cazul când căsătoria, în vederea 
căreia a fost făcută donaţiunea, este anu- 
lată, va cădcă şi donaţiunea, cu excepţia 
cazului unei căsătorii putative în privinţa 
soțului de bună credinţă. (Demolombe, 
XVIII, No. 254, 255; Troplona, Donations 
ct testaments, II, No. 2475; Mass et 
Verg& sur Zachariac, III, $ 515. text şi 
nota 5, p. 319; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
VII, $ 737, p. 57: Laurent, VII, No. 170, 
290; Baudry et. Colin, Donations ct tes- 
taments, II, No. 3852; Josserand, III, No. 
1756; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea 
IL R 67i, 672: C. Iamangiu, I. osetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1553$). 

9, Caducitatea donaţiunci arc efect și 
faţă de terții cu care au contractat soţii 
donatari, chiar dacă terţii ar fi de bună 
credinţă. (Troplong, Donations et testa- 
ments, 1Y, No. 2476; Laurent, VII, No. 170, 
299; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 072; C. Hamangiu, |. Rosctti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1538). 

10. Dispoziţiunile art. 932 c. civ. rom., 
_se ocupă de donaţiunile bunurilor pre- 
“zente, cu toate că nu face nici o men- 
țiune în această privinţă; această solu- 
țiune rezultă din comparaţia acestui ar- 
ticol cu art. 1031 c. civ; îr., care vorbeşte 
de bunurile -prezente şi cu art. 933, 954 
şi 955 din codul civil român cari se ocupă 
de donaţiunile de bunuri viitoare şi de 
donaţiunile cumulative de bunuri pre- 
zente şi bunuri viitoare. (Josserand, II, 

„No. 1765; Alexandresco, ed. 2-a. IV, par- 
tea I, p. 673). Be 

1 î„ In dreptul civil român, nu se poate 
dispune nici chiar de bunurile viitoare, 
în favoarea copiilor ce se vor naşte din 
căsătorie, contrar ca în dreptul civil fran- 
cez. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, 
p. 674, 679, nota 1, 685). 

12. Dispoziţiunile art. 932 c. civ. rom. 
care arată că nu se cere nici o formali- 
tate pentru donaţiunile făcute viitorilor 
soţi prin contractul de căsătorie, trebuese 
înţelese în sensul că este deajuns dacă 
contractul de căsătorie care le cuprinde 
este făcut în formele cerute pentru: va- 
abilitatea unui asemenea act, însă ele 
trebuesc acceptate de donatari și sunt 
supuse tuturor condiţiunilor şi regulelor 

Codul civil -
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ordinare ale donaţiunilor în genere. (.A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 075, 
676: Comp.: Josserand, III, No. 1753, 1704; 
C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al, 
Băicoianu, III, No. 1538), 

13. istfel donaţiunile de bunuri pre- 
zente făcute viitorilor soți prin contractul 
de căsătorie, sunt revocabile pentru ne- 
îndeplinirea sarcinelor şi pentru supra- 
venire de copii, dacă donatarul nu e as- 
cendentul soțului donator, (Alexandresco, 
ed. 2-a, IV. partea 1, p. 676; C. Hamangiu, 
Î. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, 
No. 1538). 

14. Donaţiunile de bunuri 
făcute xiitorilor soţi prin contractul de 
căsătorie, nu sunt revocabile pentru iîn- 
gratitudine, nici în cazul când soţul do- 
natar încetează din viaţă înaintea dona- 
torului. (Alexandresco, ed. 2-a, 1V, par- 
tea 1, p. 676; Comp.: Josserand, II, No. 
17OL: d. Mamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, LII, No. 1538). 

15. [ste de observat că art, 855 ce. civ. 
rom., nu face distincţiune dacă aceste 
donajiuni sunt sau nu făcute prin con- 
tractul de căsătorie; de unde rezultă că 
orice donaţiune făcută în vederea căsă- 
torici, fie chiar prin alt act decât însuşi 
contractul de căsătorie, nu este revoca- 
bilă pentru ingratitudine, sub condiţiune 
prealabilă să se fi celebrat căsătoria 
(C. Iamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, III, No. 1558). , 

16. Aceste donaţiuni sunt raportabile 
când soţul donatar este moşienitorul ab 
intestat al donatorului ascendent. (A- 
lexandresco, cd. 2-a, 1V, părea I, p. 67%; 
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AI. 
Băicoianu, III, No. 1558). - 

17. Aceste donaţiuni sunt reduetibile 
când întrec partea disponibilă şi aduc a- 
tingere rezervei. Această soluțiune are 
loc şi în dreptul român cu toate că în 
codul civil român nu s'au reprodus dis- 
poziţiunile art. 1090 din codul civil fran- 
cez. (Josserand, III, No. 1758; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea |, p. 676, text 
şi nota 2; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1558). 

(8. Când donaţiunile de bunuri pre- 
zente, făcute viitorilor soţi prin contrac- 
tul de căsătorie vor întrece cotitatea dis- 
ponibilă şi vor aduce atingere rezervei, 
cle se vor reduce potrivit dispoziţiunilor 
ari. 923 c. civ. îr. ($50 e. civ. rom.). (De- 
molombe, XXIII, No. 396; Mourlon, II, No. 
994; Laurent, AV, No. 207; Josserand, III, 
No. 135; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea Î, p. 676, nota.2). " . 

19. Pentru valabilitatea donaţiunilor 
de bunuri prezente, făcute viitorilor soţi, 
prin contractul de căsătorie, trebuie ca 
cel ce le face să fie capabil de a dispune 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE PRIN CONTRACT DE CĂSĂTORIE 

prezente - 

Art, 933 

şi cei ce le primesc si fie capabili de a 
primi. (Alexandresco, ed. 2-a, 1V, par- 
tea 1, p. 676). o 
20, Donaţiunile de bunuri prezente, 

făcute xiitorilor soţi prin contractul de 
căsătorie, trebuese supuse transcripțiu- . 
nei în registrul de transcripțiuni, dacă 
au de obiect imobile. (Alexandresco, ed, 
2-a, LV, partea 1, p. 676). . 

21|. Dacă aceste donaţiuni au de obiect 
bunuri mobiliare, ele trebuesc trecute în- 
trun act estimativ, semnat de părți şi 
anexat la actul de donaţiune.* (Alexau- 
dresco, ed. 2-a. IV, partea 1, p. 676). 
25, Donatorul de bunuri prezente, vi- 

itorilor soţi sau unuia dintre ei, prin con- 
tractul de căsătorie, este obligat să ga- 
ranteze de evicțiune, pe donatari. (Tro- 
plong, Donations et testaments, IV, No. 
2542; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 676, 677). 
23, Spre deosebire de donaţiunile or- 

dinar, donaţiunile făcute viitorilor soţi 
prin contractul de căsătorie pot fi tăcute 
potrivit dispoziţiunilor art. S26 c. civ. rom. 
sub o condiţiune potestativă din pariea 
donatorului (Josserand, III, No. 1757; A- 
lexandresco, ed. 2-a, 1V, partea], p. 677, 
752; C. Hamangiti, |. Rosetti-Bălănescu şi 
AL Băicoianu, IL, No. 1539),: 
24, Deasemenea, spre deosebire de 

donaţiunile ordinare, în donaţiunile fă- 
cute viitorilor soţi prin contractul de că- 
sătorie se poate stipulă că donatarul va 
plăti datoriile şi sarcinele constituite po- 
sterior donațiunci. (Josserand, III, No. 
1737: Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea], 
p. 677; C, Ilamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi A]. Băicoianu, Îl, No. 1539). 
25, Deasemenea, spre deosebire de 

donaţiunile ordinare, în donaţiunile . fă- 
cute „viitorilor soţi prin - contractul de 
căsătorie, donatorul poate să-și rezerve 
drepiul de a dispune de lucrul dăruit, 
(Josserand, III, No. 1757; Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea I, p. 677, 678; C. Ha- 
mangiu, ]. Hosciti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No.-: 1539). 
26. Deasemenea în aceste donaţiuni, 

spre deosebire de donaţiunile ordinare, 
donatorul poate stipulă reîntoarcerea bu- 
nurilor dăruite în favoarea altei persoane 
afară de el. (Josserand, [II, No. 1757; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 678; 
C. Hamangiu, -].. Rosetti- Bălănescu şi AL 
Băicoianu, IlI, No. 1539). o. 
27, Deasemenea, spre ' deosebire de 

donaţiunile ordinare, aceste donajiuni nu 
sunt revocabile pentru ingratitudine. (Jos- 
serand; III, No. 1761: Alexandresco, ed. 
2-a, IV. partea |, p. 678; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, - INI, 
No. 15538). 

Art. 933. — Donatorele poate, în cazul art. precedent, să dea donațiune și bunurile sale viitoare. 

— 3 2 
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Art, 933 DESPRE DISPOZIȚIUNILE PRIN CONTRACT DE CĂSĂTORIE Codul civil 

Donatorele, în asemenea caz, nu mai poate dispune gratuit de 

bunurile sale. | | 
Când donatorele .supraviețueşte soților sau soțului donatar, 

donaţiunea este revocabilă 1). (Civ. 801, 821, 932, 934 urm., 965; 

Civ. Fr. 1082, 1083, 1089). - 

Tezt. fn. Art. 1082. — Les pres et mtres, les autres ascendants, les parents 
collateraux des &poux, et meme les trangers, pourront, par contrat de mariage, 
disposer de. tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur deces, tant 

au profit” desdits &poux, quau profit des enfants & naitre de leur mariage, dans 

le cas oii le donateur survivrait î l'Gpoux donataire. 
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des cpoux ou de lun 

deux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, presumee faite au 

profit des enfants et descendants î naître du mariage. 

Text. fi. At. 1088. — La donation dans la forme portie au precedent 
article sera irrâvocable, en ce sens seulement que le donareur ne pourra plus 
disposer, ă titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce mest pour 

sommes modiques, ă titre: de recompense ou autrement. 

Tezt. fn. Art. 1089. — Les donations faites 4 lun des &poux, dans les 
termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront. caduques, si le 
donateur survit ă l'epoux donataire et ă sa posterite. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Absenţă 96, 97. 
Acceptare 102—105. . 
Act deosebit 19, 20, 39. 60. 
Act estimativ 37, 
Acţiune pauliană 83, 84. 
Adăugire 1C0, 
Apreciere suverană 1, 53 
Ascendenţi 11, 38, 124, 
Beneficiu de inventar 103, 
Bunuri viitoare 3. 
Caducitate 98, 115, 116, 
-_118—120, 122, 
Capacitate 2, 39, 40, 58. 63. 
Caractere ţ4, 15, 91. 
Căsătorie 23—25, 43, 115, 

Căsătorie putativă 116. 
Cesiune 93, 94, 
Condiţiune 13. 
Confirmare 62, 
Consiliu judiciar 49. 
Contract de căsătorie 18— 

„20, 59, 60, 
Copii 55, 57. 
Cotitate disponibilă 5,7,8, 
Creditori 82, 83, , 
Creştere 100. 

Dovadă 83. 
Făgăduinţă de cgalitate 6, 

Faliment 3%. 
Femee măritată 44, 45,16. 
Fraudă 79, î8. 
Fructe 109. 
Garanţie 96, 
Imobile 34—36, 45, 114. 
Imprumut 73, 
Incetare din viaţă, a se ve- 

- deă cuvântul: „Deces“, 
Indoială 9, 53. 
Ingratitudine 125, 126, 
lastituţiune contractuată 

1 urm. : 
_Instituţiune contractuală 

cu titlu particular 28, 

Instituţiune contractuală 
cu titlu universal 26,27, 
30, 32, 

Instituţiune contractuală 
universală 26, 27, 30, 32, 

Instrăinare gratuită 16,3. 
Instrăinare oncroasă_ 15, 

69—72, 79, 83, 84, 87,89. 

Nulitate 56, 57, 59—65, 8, 
84, 06, 87, 92,93, 116,117. 

Pact succesoral 17, 59, 85, 
87, 92, 93. 

Partaj 92, 
Perderea lucrurilor 119. 
Plata datoriilor şi sarcine- 

lor 30, 3, 3. , 

Plata legatelor 33. 
Pluralitate de donatari 22, 
Prescripţie 114. 
Probă 83 
Proprietate 67, 00, 79—82, 

87, 8. 
Raport 11. 
Reducţiune 12, 76. 
Rentă viageră 71, 72. 
Renunţare 93,94, 102, 104— 

106, 118, 

Retroactivitate 35. 
Revendicare 113, 114.   

Revocare 98, 99, 101, 121, 
193—127. 

Rezervă 12, 
Nude 2, 3. 
Sarcinc 13, 3), 31, 22, 123 
Servitute 40. , 
Sezină 107. 
Sporire 100, 
Străini 2, 39, 51. 
Termeni sacramentali 10. 
Terţe persoane 65. 
Testament. a se vede 

cuvintele: „Instrăinarea 
gratuntă* şi 14—16, 3%, 

2, 44, 08, 91. - 
Transctripţie 34, 35, 36. 
Tranzacţie 73. 
Trimetere in posesiune 

107, 109, 112, 
Universalitatea bunurilor 

26, 27, 3, 32, 
Uzufruct 29. 

Doctrină. 

(, Spre deosebire de donaţiunile ordi- 
nare, donajiunile făcute viitorilor soţi 
prin contractul de căsătorie pot avcă de 
obiect şi lucrurile viitoare ale donatoru- 
lui. (Josserand, III, No. 1765: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, LV, partea I, p. 678; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi al. 
Băicoianu, III, No. 1555 urm). . a: 

9, „Donaţiunea de bunuri viitoare sau 
instituţia contractuală este o dispoziţie fă- 
cută prin contractul de căsătorie, prin 
care o persoană, capabilă de a face o do- 
națiune, rudă cu donatarul sau străină, 
dă viitorilor soţi sau unuia din ei, totul 
sau parte numai din bunurile ce ca 
va lăsă la moartea sa“. (Alexandresco, ed. 
2-a, LV, partea 1, p. 679; Comp.: Dalloz, 

Datorii 30, 31, 32. 
Deces 3, 5, 15, 25, 34-37, 

40, 65, 66, 87, 89, 94, 9%, 
97—102, 109, 113, 127, 

Definiţie 2. i 
Dceosebire 14, 15, 16. 
Derogare 17. 
Dobânzi 110, 111. 
Donaţiuni 14-16, 33, 39— 
"41, 65, 68, 74-77," 113, 

113, 120, 121, 
Donaţiuni de bunuri pre- 

zente 9 
Donaţiuni de bunuri vii- 

toare 1 urm. 
Donaţiuni deghizate 77, 
Donaţiuni prin contractul 

de căsătorir 4 urm. 
Dotă 45, 46. 

Intenţiune 4, 53, 
Interpretare strictă 17. 
Interval 23. : 
Interzicere 85. 
Interzişi 47, 48. 
Inventar 2. 
Invocare 62, 64, 65. 
Ipotecă 80, 81, 86, 8. 
Jcevocabilitate 16, 9, 
Legate 33, 120, 121. 
Mandat 21, N 
Măsuri de conservare 9%. 
Minor 42, 4%. . 
Moarte, a se vedeă cu- 

vântul: „Deces“. 
Mobile 37, 46, 114, 
Modalităţi 13. 
Moştenitori 65, 122, 127, 
Naştere de copii 124.   

  

1) A se vedeă nota 2 de sub textul art. precedent. 
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cp. Dispositions entre viis, No. 1975, 
1977, 2045; Josserand, III, No. 1765; C. 
Ilamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, Il, No. 1533, 1556). 

3, Prin bunuri viitoare se înţeleg acele 
pe care donatorul le va aveă la înceta- 
rea sa din viaţă. (Demolombe, XXII, No. 
271 urm.; Mourlon, II, No. 978 urm.; De- 
mante ct Colmet de Santerre, IV, No. 
254 bis, I; Planiol, LILI, No. 315S; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, parica 1, p. 682). 

4, Lribunalele vor apreciă în mod su- 
veran, după împrejurările de fapt dacă in- 
tenţiunea donatorului a fost ca să facă v 
instituție contractuală, adică să dăruiască 
viitorilor soţi prin contractul de căsătorie, 
bunurile sale viitoare. (Demolombe, XXII, 
No. 300; Alexandresco, cd. 2-a, IV, par- 
tea Lp. 653). 
Bu, Donaţiunea întregei cotităţi dispo- 
nibile său a unci părți din ca, constitue 
o donaţiune de bunuri viitoare deoarece 
cotitatea disponibilă nu poute fi determi- 
nată decât la încetarea din viaţă a do- 
natorului. (Demolombe, XXIII, No. 298; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIU, $ 759, text şi 
nota 2, p. 60; Dalloz, Nep:, Dispositions 
entre vils, No. 1956; Laurent, XV, No. 
181; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 65). . 

6. Făsăduinţa de ezalitate pe care un 
părinte o face copilului său prin contrac- 
tul de căsătorie, că-i va lăsă o-porţiune 
egală din averea sa ca la ceilalți conii 
ai săi, constitue o instituţie contractuală. 
(Duranton, ÎN, No. 635, 698: Delvincourt, 
II, p. 492; Coin-Delisle, Commentaire, 
Art. 1082, No. 65; Demolombe, XXIII, No. 
78 bis, 301 urm.; Troplong, Donations et 
testaments, IV, No. 2576; Aubry et lau, 
ed. 4-a, VII, $ 759, p. 68; Dalloz, hâp., 
Dispositions entre ul No. 1994; Suppl. 
Dispositions entre vifs, No. 544; Laurent. 
AY, No. 248 urm.; Iluc, VI, No. 4600; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, Il, 
"No..3943 urm.; Planiol, III, No. 3188; Jos- 
serand, III, No. 1794; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea 1, p. 684). o 

7, In acest caz însă părintele, care a 
făcut făgăduinţă de egalitate, poate dis- 
pune în limita cotității disponibile, în 
favoarea unei persoane străine. (Durau- 
ton, IN, No. 699; Demolombe, XXIII, No. 
305. 306; Grenier, Donations ct testaments, 
II, No. 425 bis; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
VIII, $ 739, text şi nota 107, p. 90; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vb: No. 2ww; 
Suppl.. Dispositions entre vits, No. 544: 
Huc, VI, No. 460; Baudry ct Colin, Do- 
nations ct testaments, LI, No. 5943; Jos-, 
serand, III, No. 1794; Alexandresco, ed. 
2-a, 1V, partea "I, p. 654). | 

8. Deasemenea, în acest caz părintele 
poate gratifică din cotitatea disponibilă 
şi pe un alt copil al său cu condiţiune ca 
acesta.să nu primească- mai mult decât 
copilul căruia i sa făgăduit egalitatea. 
(Demolombe, AXIII, No. 76,.78 bis; Au- 
bry et Rau, VIII, S$ 731, text şi nota 12, p. 
20; Laurent, AV, No. 46, 253; Baudry 
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ct Colin, Donations ct testaments, II, 
No. 5947; Josserand, FII, No. 1794; Alexan-. 
dresco. ed. 2-a, IV, partea I, p. 684). 

9. Dacă există îndoială. în privința 
caracterului dispoziţiunei, ca va îi inter- 
pretată ca o donaţiune de bunuri pre- 
zente jar nu ca o donaţiune de bunuri 
viitoare. (Laurent, XY, No. 185; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 684). 

10. Pentru a se face o instituţiune 
contractuală nu trebuește să se între- 
buinţeze termeni sacramentali. (Dermo- 
lombe, XXIII, No. 297; 'Troplong, Dona- 
tions et testaments, IV, No. 2355; Aubry 
ct Rau, cd. 4-a, VIII, $ 739, p: 60; Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vils, No. 1992; 
Suppl., Dispositions entre viis, No. 54; 
Laurent, AV, No. 1$0; Josserand, LII, No. 

„14770; Alexandresco, ed. 2-a, !1V, partea |, 
p. 684). 

1(. Donaţiunile de bunuri viitoare 
sunt supuse raportului când soțul dona- 
tar moşteneşte ab-intestat pe ascenden- 
tul donaiar, deoarece nici un text de lege 
nu le .scuteşte de raport. (Alexandrescu, 
ed. 2-a, IV, partea 1, p. 685). 

12, Donaţiunile de bunuri viitoare 
sunt supuse reducţiunci când aduc atin- 
sere rezervei moştenitorilor. Această so- 
luţiune are loc şi în dreptul român deşi 
în codul cițil român nu au fost repro- 
duse dispoziţiunile art. 1090 e. civ. fr. care 
sunt formale în această privinţă. (De: 
molombe, XAFII, No. 596 urm.; Laurent, 
MII, No. 5$; Alexandresco, ed, 2-a, 1V, 
partea 1, p. 6S5; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1559). 

13. Donaţiunile de bunuri viitoare pot 
fi supuse la sarcini şi diverse modalităţi 
ca şi orice liberalitate în genere, afară 
bine înţeles de condițiuni imposibile sau 
ilicite, (Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea 
|, p. 6$5; Comp.: C. Hamangiu, 1. Ro- 
seiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, IVI, No, 
1558). - - 

14. Instituţiunea contractuală are ca- 
racterele şi ale unui testament şi ale unei 
donăjiuni ordinare, însă se deosebeşte de 
ambele, întrucât nu ce nici un testament 
nici o donaţiune. (Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre vils, No. 1975, 1977, 2045; 
Laurent, XV, .No. 177 urm.; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, ÎI, No. 
5879; Planiol, IVI, No. 5158; Josserand, rul, 

„No. 1€65; Colin et Capitant, II], p. 830, 
S31; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea ], 

„ 085, 656; C. Hamangiu, IL. Rosett-Bă- 
lineseu şi AL Băicoianu, III, No. 1558, 
1560). 

15. Instituţiunca contractuală, se deo- 
sebeşte de donaţiuneca între vii şi se a- 
propie de testament, deoarece este pri- 

- vitoare la bunuri viitoare, se deschide la 
încetarea din viaţă a donatorului, până 
când acesta rămâne proprietarul bunuri- 
lor dăruite, putându-le înstrăină cu titlu 
oneros. (Josserand, III, No. 1765; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 655; C. 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu „şi 
Băicoianu, III, No. 1558). 
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16. Instituţiunca contractuală. se deo- 
scbeşte de testament şi se apropie de do- 
națiunea între vii, deoarece este irevoca- 
bilă, în sensul că donatorul nu mai poate 
dispune de bunurile dăruite, prin acte cu 
titlu gratuit. (Josserand, III, No. 1765: 
Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea |, p: 
6S6: C. Ilamangiu, I. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, III, No. 1558). 

17. lustituţiunea contractuală este de 
strictă interpretare, deoarece constitue 
un mod de.a dispune de averea sa cu 
totul excepţional, întrucât constitue o de- 
rogare dela dispozițiunile care opresc pac- 
tele succesorale şi o derogare dela dispo- 
zițiunile codului civil care dispun că nu 
se poate dispune de avutul său decât prin 
donațiune între vii sau prin testament. 
(Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea |, p. 
656; Comp.: C. Ilamangiu. I. Rosetii-Bă- 
lănescu și Al. Băicoianu, Il, No. 1557). 

18, Instituţiunile contractuale nu sunt 
valabile decât dacă sunt făcute întrun 
contract de căsătorie. (Delvincourt, Îl, p. 
421; Coin-Deliste, Commentaire. Art. 1052, 
No. 15; Duranton, IX. No. 673; Demo- 
Jlombe, XXIII, No. 276: Troplong, Dona- 
tions ct testaments, IV, No. 2500; Mar- 
cadă, Art. 1052, No. 279; Aubrv ct Rau, 
ed. 4-a. VIII, $ 759, nota 10, p. 63: Dalloz. 
Rep, Dispositions entre vils, No. 2049; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No, 532: 
Laurent, XV, No. 187; Baudry et Colin, 
Donations ct testaments, II, No. 3905; 
Planiol, III, No. 3165; Josserand, III, No. 
1765, 1770: Alexandreseco, ed. 2-a, IV, par- 
tea [..p. 687: C. Ilamangiu. |. Nosctti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1561). 

19. Instituţiunca contractuală se poate 
face şi printrun act deosebit însă acest 
act trebueşte să aibă loc după facerea. 
contractului de căsătorie. la care să se 
refere şi să fic o urmare a acestuia. (Del- 
vincourt, II, p. 421; Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 1082, No. 13; Duranton, 
IX. No. 673: Demolombe, XXIII, No. 276; 
Troplong, Donations ct testaments, IV, 
No. 2360: Marcadc, Art, 1092, No. 279; Au- 
bry et Rau. cd. 4-a, VIII, $ 739, nota tâ, 

"63: Dalloz, Reâp.. Dispositions entre 
vifs, No. 2049: Suppl., Dispositions entre 

"xits, No. 552; Laurent, XV, No. 187; Bau- 
dry_ct Colin, Donations ct testaments, 
II, No. 5905; Planiol, III, No. 5165; Jos- 
serand, ÎII,- No. 1770; Alexandresco, ed: 
2-a. IV, partea I, p. 687). . 

20. După altă părere, instituţiunea 
contractuală poate fi făcută prin orice 
act anterior căsătoriei. (Merlin, Râper- 
toire, Institution contractuelle, $ 3, No. 2). 

92|, Instituţiunea. contractuală poate 
fi făcută şi prin mandatar, însă cu man- 
dat autentic şi special. : (Dalloz, N€p.; 
Dispositions entre vifs, No. 2050: Alexan- 

- dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 687). 
99, Două sau mai multe persoane pot 

face, în folosul ambilor soţi sau a unuia 
dintre ci, prin acelaş contract de căsă- 
torie, o donaţiune de bunuri viitoare. 
(Delvincourt, II, p. 42;  Coin-Delisle, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE PRIN CONTRACT DE CĂSĂTORIE Codul civil 

Commentaire. Art. 1082, No. 12: Durau- 
ton, LX, No. 675: Demolombe, XIII, No. 

"278: Aubry ct Rau, cd. t-a, VIII, S 730, 
text şi nota 12, p. 64; Dalloz, Rep. Dis- 
positions „entre viis, No, 2055; Suppl., Dis- 
»ositions entre vifs, No. 552; Laurent. 
AV, No. 187; Baudry et Colin, Donations : 
et testaments, II, No. 3889). 

23, lustituţiunea contractuală este va- 
labilă, oricare ar fi intervalul de timp în- 
tre facerea ei şi celebrarea căsătoriei 
(Dalloz, R6p., Dispositions entre vifs. 
No. 2051). Ă 

24, Înstituţiunea contractuală nu poate 
fi tăcută după celebrarea căsătoriei. (Du- 
ranton, ÎN, No. 675; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 739, nota 11, p. 4; Dalloz, 
Rep. Dispositions centre xifs, No. 2W1: 
Josserand, III, No. 1z7zu: C. Ilamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicojanu, (II. 
No. 1562). 
25, In cazul când după facerea insti- 

tuțiunci contractuale şi înainte de cele- 
brarea ciisătoriei, donatorul încetează din - 
viaţă, instituțiunea contractuală este vala- 
bilă dacă se celebrează căsătoria, care în 
acest caz are efect retroactiv la ziua fa. 
cercei _instituţiunei.” (Delvincourt, II, p. 
426; Grenier, Donations ct testaments, ÎI, 
No. 48; Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 1065, 2052). 

26. Cu toate că art. 953 din codul ci- 
vil român nu prevede ca art. 1082 ce. civ. 
fr. că înstituțiunea contractuală poate 
aveă de obiect totalitatea sau o parte din 
bunurile viitoare ale donatorului, totuşi 
şi în dreptul român se poate dispune nu 
numai de totalitatea bunurilor viitoare, 
ci şi de o parte numai din ele. (Alexau- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 658: C. 
Hamangiu, ]. Rosetti-Bătăneseu și AL Băi- 
coianu, Il, No. 1563). 
"97, Instituţiunca contractuală poate 
fi deci universală sau cu titlu universal. 
(Josserand, Il, .No. i7zz: Aloxandresco, 
cd. 2-a. IV, partea I, p. 658; C. Ilaman- 
giu, I, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
ÎI No. 1305). . 

" 28, Instituţiunea contractuală poate 
aveă: de obicct şi un lucru anume deter- 
minat sau o sumă -de bani. deci poate fi 
făcută şi cu îitlu particular. (Coin-De- 
lisle, Commentaire, Art. 1082, No. 14 urm; 
Demolombe, XXIII, No. 273, 279; Mass6, 
ct Verg6 sur Zachariac, III, $ 517, p. 321: 
Troplong, Donations cet testaments, IV, 
No. 2564; Mourlon, II, No. 978: Mareade, 
Art. 1082, No. +; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre viis, No. 2061; Supl. Dispositions 
“entre! vifs, No. 554; Demante et Colmet 
de 'Santerre, IV, No. 254 bis, II; Aubry 
et Rau, cd. 4-a, VIII, $ 739, text și nota 
$, p. 61; Laurent, XV. No. 193; Huc, VI, 
No. 457; Baudry ct Colin. Donations et 
testamenis, II, No. 3907, 3908; Josserand, 
MI, No. 1777; Alexandresco. ed. 2-a, IV, 
partea I, p.. 658, 659; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1563). 

29, După altă părere, donaţiunea: a-
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ceusta nu este o instituțiune contractuală, ci o donaţiune între vii cu rezerva tacită de uzufruct, (Duranton, IX, No. 676; Pou- jol, Donations ct testaments, Art. 10$2, No. 2). 
- 80. Donatarul unei instituţiuni con- tractuale “universale, va plăti toate dato- riile şi sarcinele donatorului: acel al unei instituțiuni contractuale cu titlu universal, va plăti o parte din datorii proporţională Cu averea ce ia iar acel al unei institu- jiuni contractuale cu titlu particular, nu va contribui la plata datoriilor donatoru- lui. (Duranton, x No. 718; Demolombe, 
AMI, No. 337; Mourlon, Il. No. 956; De- manie ct Colmet de Santerre, IV, No. 256 bis, VI: Aubry et Rau, ed. 4-a, VIIL. 
$ 739, p. 83, S4; Laurent, NY, No. 24; Baudry ct Colin, Donations et testaments, II, No. 3909: Josserand, III. No. 1777, 17S$; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. p. 
659, 710; C. Ilamaneiu. IL. Rosetti-Bălă- nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1563, 1571). 
31, Dacă sunt instituiţi ambii soţi do- 

natari. ei vor contribui la plata datoriilor 
şi sarcinelor, fiecare în proportie cu cmo- 
lumentul său. (Laurent, XV. No. 242; A- lexaudresev, ed. 2-a, IV, partea I, p. 6S0, 
710). 
82, Donaturul unei instituțiuni con- tractuale, potrivit dispozițiunilor art. So7 c. Civ. rom. instituit pentru universali- tatea bunurilor sau pentru o fracțiune din universalitate. va plăti datoriile do- natorului ultra vires emolumenti, dacă va primi să intre în posesiunea bunurilor dăruite. fără să facă inventar. (Alexan- dresco, ed. 2-a. IV, partea I, p. 659, 71; C. Hamangiu, [, Bosetti-Bălăneseu şi AL. Băicoianu, III, No. 1574; Comp.: Duran: 
ton. IĂ, No. 
VIII, $ 739, p. 84: lluc, VI, No. 460; Bau. dry et Colin, Donations et testaments, II, No. 5938: Josserand, III, No. 1777. 1789. 38, Donatarul+ de bunuri viitoare nu poate fi obligat la plata legatelor făcute de donator, deoarece potrivit dispoziţiu- nilor art. 1053 e. cir. fr. (935 c. civ. rom), donatorul care a dispus de bunurile sate printr'o_ instituțiune contractuală, nu mai? poate dispune gratuit de 
(Aubry et Rau, cd. d-a. 
Dalloz, Rep. Suppl., 
vifs, No. 

aceste bunuri. 
VIII, $ 750, p. s4; 

Dispositions centre 
33%, 957: Laurent, XV, No, 240; Huc, VI, No. 460; Alexandresco, ed. 2-a, IV: partea 1, p. 600). 

34, Înstituţiunea “contractuală care are de obiect averea imobiliară a do- natotului, nu  trebueşte “transcrisă, * de- oarece ca nu transmite proprietatea îmo- bilelor decât ca succesiune iar la facerea ci nu transmite în mod. actual nici un drept real donatarului, mai cu scamă că nu se ştie ce imobile vor rămâne dela donator la decesul său. (Coin-Delisle, omimentaire, Art. 959, No. îs: Duranton, VIII, No. 411: LX. No. 706, 707: Demolombe, . -AXIII, No. 277; Grenier, Donations et tes. taments, II, No. 430: Troplong, Dona- tions ct testaments, II, No. 1169; IV, No. 

19505.— Codul civil adnotat — VII 
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221: Aubry et Rau, cd. 4-a, 
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2572, 2655; Mass ct Vers sur Zachariae, U, $ 5iz, nota 7, p. 51% Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 739, p. 64; Dalloz, Râp., Dispositions entre vits, No. 2057; Suppl, ispositions entre vifs, No, 555; Laurent, XV, No. 188; XXIX, No. 49 urm.: Huc, VI, No. 210, 457; Baudry cet Colin, Donations et testaments, II, No. 3905; Planiol, TII, No. 3176; Josserand, III, No. 1770, 1785; “Alexandresco, ed. 2-a, IV, parteu 1, p. 
090, 691; C. Ilamungiu, [ losctti-Biar nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1563). 
35, În practică însă, instituitul con. tractual va avcă tot interesul să tran- serie contractul prin care u fost instituit, în vederea următoarei ipoteze: dispună- torul deși nu şi-a rezervat facultatea de a înstrăină anumite bunuri cuprinse în instituliunc, totuşi le înstrăinează cu titlu sratuit._ La decesul acestuia, instituitul poate să revendice aceste bunuri, înstrăi- 

, 

nate cu titlu gratuit, în disprețul dispo. zițiunilor art. 935 al. 2 ce. civ. TOM, cu condițiunea însă ca contractul de căsă- torie, prin care sa ficut instituțiunea contractuală să fi fost transcris căci ult- fel, cl nu ar fi opozabil terţului dobândi- 
tor. (Matei. Cantacuzino, p. 394; C. Ha- 
mangiu, |. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coiatu, III, No. 1565). | , 
36. Instituţiunea  contructuală care are de obiect averea imobiliară a dona- torului. 'va trebui să fie transcrisă la decesul acestuia. (Alexandresco, ed. 9-a, IV, partea Î, p. 691, 69; Contra: Laurent, AAIĂ, No. '50 şi toți autorii citați în nota 34) 
37, Instituţiunea contractuală care are e obiect averea mobiliară a donatorului nu este supusă formalităţii actului esti= mativ prevăzută de art. 948 e, civ. În; (927 c. civ, rom), deoarece nu se ştie ce bunuri vor rămâne la, docesul donatorului. (Coin= Delisle, Commentaire, Art. 915, No. 13; Duranton, VIII. No. 411; IA, No. 707: De- molombe, XXIII, No. 277; Poujol, Dona- „tions et testaments, Art. 945, No. '9: Tro- plong, Donations et testaments, IV, No, 2654: Aubry et Rau, cd. 4-a, VIII, $ 739, p. 64; Laurent, XV, No. 189; Baudry et Colin, Donations et testaments,: II, ” No. 5906: Josserand, Il, No. 1770; Alexan- dresco, ed, 2-a, IV, partea ÎI, p. 692). 38, lustituțiunea contractuală poate îi făcută de ascendenți, i străine donatarului. (Josserand, III, No. zii; Alexandresco, , ed. 2-a, IV, partea I, p. 6%; C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălă- nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 15604). "89, Donatorul unci, instituţiuni con- tractuale trebueşte să! aibă capacitatea "de a face o donaţiune iar nu capacitatea de a face un testament, (Duranton, IX, No. 723; Demolombe, XXIII, No. 285 urm. 394; “Troplong, Donations et testaments, IV, No. 2368; Mourlon. IL, No. 9%: De- mante et Colmet de Santerre, IV, No. 253 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a. VIII, $ 739, text şi nota 15, p. 64, 65: Laurent, NY. 

No. 178, 196 urm..:296: Ilue, VI, No. 437; 

» 

rude şi persoane : 

1
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„Baudry_ ct Colin, Donations ct testa- 
ments, ]l. No. 38S$; Planiol, III, No. 3167: 
Josserand, III, No. 1771; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea |, p. 692; C. Hamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu și Al.. Băicoianu. III, 
No. 1564). 

- 40, Donatorul va trebui să lie capabil 
de a face o donaţiune în momentul Îa- 
cerei institujiunei contractuale iar nu în 
momentul decesului său. (Delvincourt, 1], 
p..492; Duranton, IN, No. 700; Demolombc, 
ANII, No. 393; Aubry ct Rau, ed. 4-a, 

VIII, $ 739, p. 65; Dalloz, Râp., Disposi- 
tions entre vifs, No. 2045; Suppl., Dispo 
sitions entre vifs, No. 551; Laurent, AV, 

No. 296; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, Il, No. 33$8; Josserand, III, 

No. 1772; Alexandresco, cd. 2-a, LV, par- 

tea ÎI, p. 695). : J 

4. La o instituţiune contractuală se 

va aplică legea din momentul facerei ci 

iar nu aceea din momentul decesului do- 

natorului. (Josserand, III, No. 1784; 

lexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p- 695). 

42u apa- 
pil să facă un testament nu e capabil să 

facă o instituțiune contractuală. (Coin- 

Delisle, Comimentaire, Art. 1082, No. 10; 

_Duranton, LX, No. 723, 725; Grenier, Do- 

“nations ct testaments, |, No. 41 bis; 

Troplong, Donations et testaments, IV, 
No. 2365; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VIL, $ 

739: p. 65: Dalloz, Rep. Dispositions _en- 

tre viis, No. 2005; Suppl, Dispositious 
entre vifs, No. 546; Laurent, XV, No. 197; 

Huc, VI, No. 457; Baudry et Colin, Dona- 

tions et testamenis, II, No. 5856; Jossc- 

rand, IL, No. 1771; Alexandresco, ed. 2-a, 

IV, partea I,.p. 69; C. Hamangiu. |. Ro- 

setii-Bălănescu şi AL Băicoianu, III. No. 
1564). . 
43, Minorul care este capabil să se 

căsătorească poate face o instituţiune con- 
tractuală în folosul viitoarei sale soții. 

(Froplong, Donations et testaments, IV, 
No. 2369; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea Î, p. 695; C. Hamangiu, L. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, IL, No. 1564). 
4%, Femeca căsătorită, deşi poate face 

singură un testament, nu poate face o 
instituțiune contractuală, fără autorizaţia 
soțului sau a justiţiei. (Delvincourt, II, 
p. 425; Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
1082, No. îi: Duranton, IX. No. 725; De- 
mante ct Colmet de Santerre, 1V, No, 255 
bis; Demolombe. XXIII, No. 283; Tro- 
plong, Donations et iestamenis, IV, No, 
2368; Laurent, XV, No. 197 urm.; Iluc, VI, 
No. 457; Baudrv et Colin, Donations cet 
testaments, II. No. 5886; Anbry et: Rau, 
ed. 4-a, VIII, $ 739, p. 65; Dalloz, Rp. 
Dispositions entre viis, No. 2006; Suppl., 
Dispositions entre vils, No. 546; Josse- 

rand, III, No. 1771; Planiol, III, No. 5167: 
Alexandresco, cd. 2-a. 1V, partea I, p. 
695; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, III, No. 1564; Contra: Gre- 
nier Donations et testaments, III, No. 
+31), . ! - 

45, Femeea căsătorită sub regimul do- 
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Codul civil 

tal nu poate face o instituţiune contrac-! 
tuală asupra bunurilor sale imobile dv- 
tale, chiar cu autorizaţia bărbatului sau 
a justiţiei, decât pentru căpătuirea cu- 
piilor săi. (Demolombe, XXLII, No. 284; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 759, text 
şi nota 9, p. 02; Laurent, XV, No. 194, 
195; Iluc, VI, No. 457; LĂ, No. +47, 160; 
Baudry et Colin, Donations cet testaments, 
II. No. 3SS7; Planiol, III, No. 1527; Guil- 
louard, Contrat de mariage, LV, No. 1852; 
Josserand, II], No. 1771; Alexandresco. 
ed. 2-a, LV, partea I, p. 6093; Contra: 
Masse et Vergc sur Zachariac, LV, $ 670, 
nota 11, p. 231; Troplongz, Donations et * 
testamenis, IV, No. 2571; Contrat de ma- 
riage, LV, No. 3272; Jouitou, Regime do- 
tal, Î. No. 130 urm.)- 
46, Femeca căsătorită 

dotal, va puteă face o institu 
traciuală asupra dotei sale mobiliare, cu 
autorizația bărbatului sau a justiţiei. 
(Planiol, HI, No. 1578; Alexandresco, il. 
9-a. IV, partea I, p. 694). 
47, Incapabilii, cum sunt _interzişii 

judiciari, nu pot face o instituţiune con- 
tractuală deoarece sunt incapabili de a 

dispune de averea lor prin acte între vii. 
(Laurent, XV, No. 19$; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 694). 
48, Deasemenea, nici înterzişii lezul: 

în timpul pedepsei lor. (Alexandresco, «d, 
2-a, 1Y, partea 1, p. 69). 
49, Deasemenea, nici persoanele sub 

consiliu judiciar, fără asistenţa consiliu- - 
lui. (Planiol, LII, No. 3167; Josserand, III, 
No. 1771; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea [, p. 693; C. Ilamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1564). 

50, Deasemenea nici faliţii. (Alexan- 
dresco, cd. 2-a, 1V, partea Î, p- 694). 
"51, Un străin ar puteă face o insti- 
imţiune contractuală în Franţa (România) 
chiar dacă această instituțiune nu există 
după legea sa personală, dacă se va con: 
stată în fapt că s'a referit la legea fran- 
ceză (română), deoarece efectele contrav- 
telor sc determină după legea pe care ant 
avut-o în vedere părţile în nomentul în- 
cheerei contractului. (Demolomhe, XVIII. 

“No. 8; Aubry et Rau, cd. s-a, |, S 
51, p. 84; Iluc, VI, No. 460; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments II. No. 3S90; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 
695). “ 
52, Înstituţiunea contractuală poate fi 

făcută în favoarea ambilor viitori soţi 
sau în favoarea numai a unuia dintre ei. 
(Duranton, LX, No. 540, 677; Demolomhe, 
NAIL. No.:2SS; Aubry ct Rau, ed. 4-a. 
VIII, $ 739, text şi nota 27, p- 6$; Dalloz, 
Rep... Dispositions entre vils, No. 201: 
Suppl., Dispositions entre vifs: No. 550: 
Laurent, XV, No..205: Huc. VI,:No. 437; 
C. Hamangiu, I. Hosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1565). 
„58, In cazul de îndoială în favoarea 

„cărei persoane a fost făcută instituţiunea 
contractuală, tribunalele vor căută să in- 
terpreteze intenţiunea donatorului, după 

sub regimul 
[iune con- 
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termenii actului. (Dalloz, 
tions entre vifs, No. 2252). | “ 54. In dreptul român. instituțiunea contractuală nu poate fi făcută decât ex- 
clusiv în favoarea viitorilor soți sau a unuia dintre dânşii. (Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea 1, p. 69; C. Ilamangiu, | Nosetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, 
No. 1565). 
55, Contrar ca în dreptul francez, în dreptul român, nu se poate dspune de bunurile viitoare în favoarea copiilor ce se vor naşte din căsătorie. (Alexandresca, ed. 2-a, IV, partea |, p. 074, 679. nota 1, 0S3, 6096; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălă- nescu şi Al. Băicoianu, IL, No. 1565). 
56. Iustituţiunea contractuală făcută în favoarea altor persoanc, afură :de viitorii soţi, va fi nulă sau mai bine zis inexistentă. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea JI, p. 697; Comp.: Josserand, III, No. 1776; C, Hamangiu, 1. Rosetti-bălă nescu și Al. Băicoianu, I[Il. No. 1565). 
57, In cazul când instituțiunea con- tractuală a fost făcută în ace aș timn în 

favoarea viitorilor soji. și a viitorilor copii, ea va fi valabilă numai în privința viitorilor soți. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, parca |. p. 697). o 
58. Pentru ca donatarul să poată pri- mi o instituţiune contractuală trebueşte ca el să fie capabil de a primi, o dona- țiune dela donator în momentul facerei dispoziţiunei. (Delvincourt, II, p. 49; Duranton, LX. No. 700; Demolombe, XXIII, No. 394; Aubry 

"239, p, 65; Dalloz, Râp., Dispositions entre vis, No. 2045; Suppl., Dispositions entre vils, No. 551; Laurent, XV, No. 296; Bau- dry et Colin, Donations et testaments, II, 
No. 38S$; Josserand, III, No. 1772, 17z3). 59. Instituţiunea contractuală, făcută prin alt act, afară de contractul de căsă- 
torie, după o părere, este nulă de drept, sau mai bine zis inexistentă, deoarece con. stituc, în acest caz, un pact succesoral, (Laurent, XV, No. 208: Alexandreseo. cd, 2-a, IV. partea I, p. 697; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi AJ, Băicoianu, III, 
No. 1561). 
60. După altă părere, 

contractuală care nu a fost făcută prin contractul de căsătorie este numai anu- labilă. (Demolombe, XAIII, No. 296; Au: bry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 759, text şi nota 53. p. 72). :: 
61. Instituţiunea contractuală făcută în folosul altor persoane, afară de viitorii soți, chiar copiilor ce se vor naște din căsătorie, este nulă 'de drept sau inexis- tentă. (Alexandresco, ed. 2-a, 1V,_ partea I, p. 697; Comp.: C. Hamangiu, |. Rosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 0. 1565). 62, Inexistenţa iustituțiunei contrac- tuale va puteă fi invocată de oricine şi inexistența nu poate fi confirmată. (A. lexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 69$). 
3. Dacă .autorul instituțiunei con: tractuale a fost incapabil de a dispune în 

momentul facerei ei, instituţiunea con- 

REp. Disposi- 

instituțiunea 
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et Rau, cd. s-a, VIII, $- 

“Dispositions entre vils, No. 

şi AL. Băicoianu, III, No. 

Art, .933 

"tractuală este anulabilă,. (Laurent, XV, No. 209; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ], p. 695, 69). , 
64, Această nulitate va puteă fi ce- „rută în termen de zece ani cu începere 

din ziua încetării incapacității. (Laurent, 
AV, No, 211; Alexandresco, ed. 2-a, IV. 
partea 1, p. 098), 

„ Moștenitorii : autorului 
al instituțiunei contractuale va  avcă dreptul să ceară anularea în termen de treizeci ani cu începere dela decesul dis. . punătorului, deoarece ci sunt terți faţă 
cu actele cu titlu gratuit ale autorului 
lor. (Demolombe, XĂIII, No. 296; Aubry 
et Rau, cd. t-a, VIII, $ 759, text'şi nota 
5$, p. 72; Laurent, XV, No. 210, ol; A- lexandresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p. 69s; 
Contra: Duranton, LX, No, 725). | 

66. Beneficiul unei instituțiuni cou- tractuale, până la încetarea din viață a donatorului, este investit cu calitatea. de succesor eventual şi dreptul său care re- zultă din această calitate este irevocabil. (Aubry et Rau, cd. 4-a. VIII, $ 739, p. 26: Dalloz, Rp, Suppl., Dispositions entre vifs, No. 537; Comp.: C. Hamangiu, 1. Ro- setti-Bălănescu și AL Băicoianu, III, No. 
1567, 1568). . : 
67, Până la decesul donatorului, insti- 

incapabil 

tuţiunca contractuală nu transniite dona- tarului nici un drept de proprietate asu- , pra bunurilor care au făcut obiectul in- stituțiunei. (Demolombe, XXIII No. 3: Aubry et Rau, ed. i-a, VIII, $ 739, p. 73:. Dalloz, Râp., Su pl. Dispsitions entre vi[s, No. 557; Iluc, YP No. 453; Josserand, HU, 
No. 1785; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bă!ă. nescu şi Al. Băicoianu, III, No, 1567), 68, Potrivit dispoziţiunilor art,- 1055, 
c. civ. În. (933 $2 ce. civ, roin.), donatorul care a făcut o instituţiune contractuală, conservă -proprietatea plină şi întreagă a patrimoniului său, însă nu mai poate dispune de bunurile cuprinse în dispo- zițiune, cu titlu gratuit, adică nici prin donațiunc, nici prin testament. (Demo- lombe, XXIII, No. 515; Aubrv et Rau. ed. 4-a, VIII, $ 739, p. 75, 75; Dalloz. Rep., 

„2069, 2079; Suppl.. Dispositions - entre vils. No. 557, 539: Iluc, VI, No. 458, 439; Baudry et Colin, Donations ct testaments, II, Neo. 
5911, 3912, 5918; Josserand, III, No. 1779, 
1780; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 699; C. Hamangiu, I. Rosetii-Bălănescu 

1558, 1567), | 
69, Din dispoziţiunile art. 1083 c, civ: În, (055 $ 2, e. cir. roni.), rezultă că dona. * „torul care a făcut o instituțiune contrac- tuală, poate dispune în orice fel, cu: titlu oneros, de bunurile cuprinse în dispozi- țiune. (Demolombe, XAIII, No. 311; Au: bry ct Rau, cd. 4-a, VIII, $ 739, p. 73; Dalloz, Rep., Dispositions' entre *vifs, No: 2069; Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 538; Huc, VI, No. 458; Baudry_ et Colin, Donations: et testamenis, II], No. 3915; 

Josserand. III, No. icz9, 1782; Alexan. 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 6$5, 699: 
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C. Namangiu, I. Rosciti-Bălănescu și AL. 
Băicoianu, III, No. 1570). 

70, iistiel, donatorul poate înstrăină 

bunurile cuprinse în instituțiunea  con- 

tractuală, pentru un preţ capital. (Demo- . 

lombe, XXII, No. 511; Aubry et Rau, ed. 

d-a, VIIl, $ 739, p. 75; Josserand, III, No. 

1782). : , 

7 1. Donatorul poate înstrăină bunurile 

cuprinse într'o instituţiune contractuală, 

în schimbul unci rente viagere. (Muran- 

ton, IN, No. 711, 714; Demolombe, XNIII, 

No. 512; Troplong, Donations - et testa- 

ments, |V, No. 2354; Aubry et Rau, ed. 

4-a, VIII, $_ 739, text şi nota 5, p. 75; - 

Baudry et Colin, Donations ct testaments, 

II, No. 3918; Josserand, Il, No. 1782; A- 

lexandresco, ed. 2-a, IV, partea , p. 701, 

nota). . 

79, Instrăinarea bunurilor cu sarcina 

unei tente. viagere cuprinsă într'o insti- 

tuțiune contractuală, este valabilă, chiar 

dacă ar fi fost făcută către un succesibil 

în linie dreaptă, deoarece dispoziţiunile 

art. 918 c. civ. Îr. (Sb. civ. rom), nu 

sunt aplicabile în această materie. (Du- 

ranton, ÎN, No. Zi+; Demolombe, XAIII, 

No, 313; Aubry ct Rau, ed. s-a, VIII, $ 739, 

nota 52, p. 5; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, 

partea |, p. 701, nota 1. , 

723, După facerea instituţiunei 

tractuale, donatorul păstrează dreptul de 

„ai se împrumută şi: de a face tranzacţii. 

(Demolombe, ÎXIII, No. 311; Baudry et 

Colin, Donations et testamenis, II, No: 

3918), o 
74. In dreptul francez, potrivit dis- 

poziţiunilor art. 1085 c. civ. în, dispună- 

torul într'o instituțiune contractuală, are 

„dreptul să dispună cu titlu gratuit de 

bunurile cuprinse în instituţiune. pentru 

sume mici, cu titlu de recompensă sau 

altfel; cu toate că această dspozițiune nu 

a fost trecută în codul civil român, 

totuşi această soluţiune îşi găseşte apli- 

cațiunea şi în dreptul român. (Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, parica I, p: 09, nota 

1; C. Hamangiu, 1- Rosetti-Bălănescu şi 

A]. Băicoianu, LII, No. 1567). 
25, Tribunalele vor apreciă modicita- 

tea darului, luând în consideraţie averea 

dispunătorului şi sarcinele ce voeşte sii 

le răsplătească. (Toullier, V, No. 854; Du- 

ranton, IX, No- 704; Demolombe, XXIII, 

No. 318; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 
739, text şi nota 46, p. 74; Dalloz, Rep. 

Dispositions entre viis, 
Dispositions entre viis, No. 560; Laurent. 

XV, No. 221; Baudry ct Colin, Donations 
et testaments, II, No. 3914; Alexandresco. 

ed. 2-a, IV, parieca I, p. 699, nota 1; C 
Hamangiu, Rosetti-Bălăneseu şi AI. 

Băicoianu, III, No: 1567). 
76. Dacă valoarea acestor daruri în- 

trec limitele prescrise de lege, dispozitiu- 
nile nu vor fi anulabile, ci numai reduc- 
tibile. (Duranton, IX, No. 704;. Demo- 

lombe, XXIII, No. 317; Demante et Col- 
met de Santerre, IV, No. 256; Aubry et 
Rau, ed. s-a, VIII, $ 739, text şi nota 49, 

DESPRE DISPOZIŢIUNILE PRIN CONTRACT DE CĂSĂTORIE 

CONW-- 

- No. 1782; Alexandresco, ed. 2-a, 

No. 2087; Suppl. 

Codul civil 

p- 74; Dalloz, Rep, Dispositions entre 
vits, No. 560; Laurent, XV, No. 221; Comp» 

Contra: Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea |, p. 699, nota 1; C. Hamangiu, |: 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, LII, 

No. 1567). " 
77, Donatorul bunurilor viitoare nu 

poate înstrăină cu titlu gratuit bunurile 

cuprinse în instituţiune printr'o  dona- 

țiune deghizată sau ascunsă sub forma 

unui contract cu titlu oneros, (Coin-De- 

lisle, Commentaire, Art. 945, No. 5; 'Toul- 

lier, V, No. 833; Duranton, LĂ, No. 709, 710; 

Aubry et Rau, ed. s-a, VIII, $ 759, p. 73 

Dalloz. Rep., Dispositions entre vifs, No. 

2077; Josserand, Îl, No. 1.82; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 200). 

78, Deasemenea donatorul bunurilor 

viitoare nu poate îustrăină aceste bunuri 

prin o altă instituțiune contractuală. 

(Merlin, Repertoire, Institution contrac- 

tuelle, $ $, No. 6: Durunton, LĂ, No. 705; 

Demolombe, XXIII, No. 515; Aubry et 

Rau, ed. s-a, VIU, $ 739, p. 75: Dalloz, 

Râp., Dispositions entre viis, No. 2080; 

Suppl., Dispositions entre vils, No. 559; - 

Laurent, XV, No. 212, 216, 220; lluc, VI. 

No. 458: Baudry ct Colin, Donations et 

testaments, LI, No. 3910; Josserand, III, 

No. 1780; Alexandresco, ed. 2-a, lV, par- 
tea I, p. 700). 

79, Dispunătorul păstrează ' proprie- 

tatea bunurilor cuprinse într'o institu- 

țiune contractuală, putându-le_ înstrăină 

cu titlu oneros, cu bună credință fără, 

fraudă sau fără ură contra donatarului. 

(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 943, No. 

7; 'Toullier, V, No. 853; Demolombe, XXIII, 

No, 312; Grenier, Donations ct testaments. 

„IL, No. 412; Aubry ct Rau, ed. s-a, VIII, 

$ 379, nota 52, p. 73; Dalloz, Rep. Dispo- 

sitions entre vifs. No. 2077; Suppl., Dis-: 

positions entre vifs, No. 55$; Laurent, AV, 

No. 221; Baudry et Colin, Donations et 

testaments. II, No. 3920; Josserand, III, 
IV, par- 

tea ], p. 700: C. Muamangiu, L. Rosctii-Bă- 

Aa şi AL Băicoianu, III, No. 1508, 

1570). . 

80, Deasemenea donatorul păstrează 

dreptul să greveze aceste bunuri cu sar- 

cine reale, cum sunt ipoteci, servituţi, etc. 

(Toullier,-V, No. 833; Duranton, IN, No: 

709, Zi1; Poujol. Donations ct testaments, 

Art. 1053, No. 2: Demolombe, XXIII, No. 

511; Troplony, Donations cet testaments, 

1. No, 2349, 2554: Aubry ct Rau, ed. i-a, 

VIII, $ 739, p- 76: Dalloz, Rep. Disposi- 

tions entre vifs, No. 2069: Laurent, AY, 

No. 214: lluc, VI, No. 158; Baudry et 

Colin, Donations et testaments, Il, No. 

3918; Josserand, III, No. 182; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 700; C. 

Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 
Băicoianu, III, No. 1570). 

81. Deasemenea aceste bunuri sunt 

supuse ipotecei legale a minorilor şi a 

femeilor - măritate. (Alexandresco, cd. 

2-a. IV, partea I, p. 700, nota 4). 

82, Bunurile cuprinse într'o înstitu- 
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jiune contractuală formează gajul credi- 
torilor donatorului, fie anteriori, fie po- 
steriori  facerei instituţiunei. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, parieu |, p- 701, nota). 

83. Donatarul unei instituțiuni con- 
tractuale va puteă dovedi că înstrăinarea 
ascunde în realitate o liberalitate, chiar 
dacă dobânditorii nu ar îi complici ai 
fraudei, deoarece în specie nu e vorba 
de acţiune pauliană, ci de contravenire 
la _dispozițiunile art. 1085 c. cir. în. (33 
3 2, e. civ. rom). (iubry'et Rau, ed. 4-a, 
VIU, $ 739, nota 54, p. 76; Laurent, XV, 
No. 214; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea 1, p. 701, nota 1; Comp.: C. Ilaman- 
ziu, ]. Rosetti-Bălănescu şi Al. Bancoianu, 
LII. No. 1570). 
84. După altă părere, în acest caz 

iustrăinarea va fi anulată numai dacă se 
va dovedi complicitatea terţilor dobândi-: 
tori, dearece în specie este vorba de exer- 
cijiul acţiunei pauliane. (Duranton, IX, 
No. 705, 714; Demolombe, XXIII, No. 312; 
Josserand, III, No. 1782). | 

85. Intro  instituţiune contractuală 
părţile nu ar puteă prevedeă că donato- 
rul nu va avcă dreptul să înstrăineze cu 
titlu oneros bunurile dăruite, decât cu 
consimțământul donatarului, deoarece o 
“asemenea dispoziţiune ar constitui un 

act succesoral oprit de lege şi inaliena- 
bilitatea este contrară interesului social 
şi economic deoarece opreşte circulaţiu- 
nea bunurilor, (Duranton, IX, No, 712, 
715; Demolombe, XXIII, No. 514; Poujol, 
Donations et testaments, Ari. 1055, No. 
5; Aubry et Rau, ed. s-a, VIII, $ 739, text 
şi nota 56, p. 76; Laurent, XV, No. 215; 
Huc, VI, No. 458; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, 1], No. 3919; Josse- 
rand, III, No. 1782; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea ], p. 702: C. Hamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
1570; Contra:  Coin-Delisle,. Commen- 
taire, Art. 1083, No. 3; Troplong, Dona- 
tions ct _testaments, IV, No. 2549). | 
86. O instituţiune contractuală nu 

poate îi garantată de donator prinir'o 
potecă. -Ipoteca care ar garantă o dona- 
țiune de bunuri viitoare este nulă, însă 
instituțiunea contractuală rămâne vala- 
bilă. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
[, p. 702, 703; C. Ilamangiu, IL. Rosetti-Bă- 
lănescu și Al. Băicoianu, III, No. 1570). 
87. In timpul vieţii donatorului, dona- 

tarul nu poate înstrăină bunurile care 
fac obiectul instituţiunci contractuale, 
nici cu titlu oneros, nici cu titlu gratuit, 
deoarece el nu are nici un drept asupra 
accestor bunuri înainte de decesul dona- 
torului. Instrăinarea făcută în contra pre- 
vederilor acestor dispoziţiuni este nulă, 
chiar dacă la decesul donatorului, doua- 
tarul ar deveni proprietarul bunurilor 
înstrăinate, deoarece el are. numai un 
drept de succesiune asigurat prin con-. 
tractul de căsătorie, drept care nu se 
deschide decât la încetarea: din viață a 
donatorului. (Duranton, IX, No. 6S8; De- 
molombe, XXIII, No. 322, 323; Aubryv et 
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"rand, III, No. 1784). 
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Rau, ed. 4-a, VIII, $ 739, p. 79, S0; Dalloz, 
Icp., Dispositions entre vifs, No. 2099; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 565; 
Laurent, AY, No. 227; Josserand, III, No. 
1755; Alexandresco, ed. 2-a, IV, paria |, 
p. 704). , 
88. In timpul vieții donatorului, bu- 

rile care formează obiectul instituțiunci 
coniractuale, nu formează gajul credito- 
rilor soţilor instituiţi, neputând fi urmă- 
rite de creditori şi nici nu pot fi afectate 
la o ipotecă legală sau convențională. (De- 
molombe, XXIII, No. 382; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VIII, $ 739, text și nota 62, p. 80: 
Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions entre: 
vifs, No. 569; Iluc, VI, No. 458; Josserand, 
III, No. 1785: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea [, p. 704). : 

9, Deasemenea, în timpul vieţii do- 
torului, donatarul nu poate atacă actele 
de înstrăinare a bunurilor cuprinse în 
institujiunea contractuală, făcute de do- 
nator, deoarece donatarul nu devine pro- 
prietar al acestor bunuri decât la înce- 
tarea din viață a donatorului. (Demo- 
lombe, XXIII, No. 323: Aubry et Rau, ed. 
s-a, VIII, $ 739, p. 80; Dalloz, Rsp., Suppl., 
Dispositions entre vils, No. 563; Laurent, 
AV, No. 228; Josserand, III, No. 1785; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 704, 
705; Ilamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, INI, No. 1568, 1570)- 
99. Deasemenea, în țimpul vieţii do- 

natorului, donatarul nu are dreptul să 
ia măsuri de conservare asupra bunuri- 
lor cuprinse în instituţiunea contractuală 
pentru- a împicdecă pe donator să facă 
instrăinări frauduloase sub. aparenţa 
unor contracte cu titlu oneros. (Demo- 
lombe, XXIII. No. 523; “Laurent, XV, No. 
228; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea ], . 
p. 205; C. Hamangiu, [- Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. .1568; Con- 
tra: Aubry et Rau, cd. 4-a, VIII, $ 739, 
text şi nota 64, p. 80; Dalloz, Râp., Suppli, 
Dispositions entre vifs, „No. 503; Josse- 

|. Natura dreptului conferit donato- 
rului printr'o institujiune contractuală, 
este a unui drept eventual de succesiune, 
care se aseamănă întrucâtva cu dreptul 
unui moştenitor rezervatar în timpul vie- 
ţii autorului său, deoarece şi în cazul 
instituțiunei contractuale donatorul nu 
are dreptul ca prin dispozițiuni cu titlu 

"gratuit să anihileze drepturile donataru- 
lui. (Planiol, III, No. 3178; Colin et Ca- 
pitant, III, p.'853: Josserand, Il; No. 1783; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 703; 
Comp.: Hamangiu, Î. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1567,.1568, 
1570). 

- 98, Impăricala anticipată în timpul 
vieții donatorului, a bunurilor cuprinse 
într'o instituțţiune contractuală între doi 
donatari instituiți, nu e valabilă deoarece 
constitue un pact succesoral oprit de lee. 
Da oz, Râp., Dispositions entre viis, No. 

33. Donatarul unei instituțiuni con-
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tractuale nu poate, în timpul vieţii dona- 
torului nici să renunţe, nici să cedeze 
dreptul său unui terțiu, chiar cu consim- 
ământul donatorului, deoarece această 
renunțare sau cesiune ar constitui un 

act succesoral oprit de lege. (Toullier, 
WII, No. 16: Duranton, VI, No. 49; Demo- 
lombe, XXIII, No. 324; Troplong, Dona- 

tions cet testaments, IV, No. 2355; Massc 
ct Verg6 sur Zachariae, III. $ 517, n; 6: 
Demante: ct Colmet de Sanierre, IV, No. 

256 bis, Il; Aubry ct Rau, ed. -a. VILL, 

$ 759, text şi nota 60, p. 78, 79; Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vifs, No. 2099 

- urme: Suppl., Dispositions entre vis, No. 
561; Laurent, XV, No. 224, 225; Iluc, VI. 

No. 455; Baudry et Colin, Donations et 

testaments, IL, No. 3925; Josserand, TII, 

No. 1785; Alexandresco, cd. 2-a, -1V, par- 

tea I, p. 703: C. Ilamangiu, I, Rosctti-Bă- 

lănescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 1569). 
94; După decesul donatorului însă, do- 

natarul poate dispune cum va xoi. de 
dreptul său cuprins întro  instituţiune 

contractuală, deoarece în acest caz cl a 
dobândit titlul de moştenitor în mod ire- 

vocabil. (Alexandresco, ed. 2-a, LV, par- 

tea I, p. 700), . 
95. Donajiunea de bunuri, viitoare se 

deschide la încetarea din viaţă a do- 

natorului, deoarece constitue o donaţiune 
de succesiune. (Duranton, IX, No. 700; 
Laurent, XV, No. 225; Dalloz, Rep., Dis- 

positions entre vifs, No. 2064; Suppl., Dis- 
positions entre vils, No. 555; Baudry et 

Colin, Donations: et testaments, II, No. 

3922; Josserand, II, _No. 1703, 1786; 

Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ], p., 706: 

C. Hamangiu, I[. Rosetti-Bălănescu: și Al. 

Băicoianu, [Il No. 1571). 
9G, In cazul când donatorul este ab- 

sent, donatarul unei instituţiuni contrac- 
tuale nu va puteă cere trimiterea în 
posesiune asupra bunurilor dăruite decât 
după hotărîrea de declarare de absenţă a 
donatorului. (Durantan. IX, No. 540: Tro- 
plong, Donations et testaments, IV, No.: 
2495; Dalloz, Râp., Dispositions entre viis, 
No. 2065). : 
97, In cazul când la decesul dona- 

torului, donatarul a dispărut şi existența 
sa este nesigură, se vor aplică dispozi- 
țiunile art. 135 .c. civ. îr. (120 c. civ. rom.). 
(Troplong. Donations et testaments, IV, 
No. 2495; Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 2066). : 
„98, In cazul când donatarul încetează 

din viaţă înaintea donatorului, instituţiu- 
nea contractuală ar.trebui să fie. caducă. 
după cum o declară art. 1089 din .codul 
civil francez: cu toate acestea art. 955 
alineatul al treilea din codul civil o de- 
clară nu caducă ci revocabilă. (Alexan- 
dresco, cd. 2-a, IV. partea I, p. 206, 712: 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Âl. 
Băicoianu, III, No. 1573). . 
99. Din dispoziţiunile art. 935 aliaca- 

tul ultim din codul civil român care pre: 
vede că atunci când donatorul supravie- 
țueşte donatarului. instituțiunea contrac- 
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tuală este revocabilă, rezultă prin argu- 
ment contrar, că ca este irevocabilă. (A- 
Jexandresco, ed. 2-a, 1V, partea I, p. 712). 

100. In cazul când prin contractul de 
căsătorie au fost instituiți ainbii soţi do- 
natari de bunuri viitoare şi unul dintre ei 
încetează din viaţă înaintea donatorului, 
partea soțului decedat. nu va spori par- 
tea soțului rămas în viaţă decât dacă. ast- 
fel a fost voinţa expresă a donatorului. 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 1082, 
No. 25; Laurent, XV, No. 229; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 707; Con- 
tra: Toullier,. V, No. 844; Demolombe, 
XIII, No. 326; Grenier, Donations et tes- 
taments, II, No. 422; Troplong, Dona- 
tions ct testaments, IV, No. 23062: Aubry 
et Rau. cd. 4-a, VIII, $ 739, p. S5: Dalloz. 
Rcp., Dispositions entre E, No. 20p; 
2043). 
10, In dreptul civil român, această 

soluție se impune cu atât mai mult faţă 
de dispozijiunile art. 935 alineatul ultim 
care declară revocabilă iar nu caducă. 
instituțiunea contractuală în caz de pre- 
deces al donatarului soţ. (Alexandresco, 
ed. 2-a, 1V, partea I, p. 702). 

102, La decesul donatorului, soțul in- 
stituit devine: de drept proprietarul bu- 
nurilor cuprinse în instituțiunca con- 
tractuală, putând să renunţe expres sau - 
tacit la ca, chiar dacă ar fi acceptat prin 
contractul de căsătorie.  (Demolombe, 
XXIII, No. 531; Demante cet Colmet de 
Santerre. 1Y, No. 236 bis, 1V; Dalloz, Ren. 
Dispositions.entre viis, No. 2102; Aubryet - 
Rau, ed. 4-a, VIU, $ 759, p. Si; Laureut, 
XV, No. 255; lluc, VI, No. 458; Baudry 
ct Colin. Donations et testaments, LI, No. 
3923: Josserand, III, No. 1785; Alexan- 
dresco, cd. 2-a, IV, partea |. p. 707; C. 
Ilamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1571). 

1Q3.: Deasemenea, cl poate acceptă 
instituțiunea fie pur şi simplu. fie sub 
beneficiu de inventar. (Demolombe, XIII, 
No. 351: Aubry ct Rau, cd. 4-a, VIII, $ 
„739, p. St; Laurent, XV, No. 255; Josse- 
rand, III, No. 1788: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea 1. p. 707: C. Hamangiu, |. Ro- 
Da şi AL. Băicoianu, III, No... 
1574). - 

104. Donatarul nu poate primi insti- 
tuțiunea contractuală numai pentru o 
parte şi s'o refuze pentru altă parte, ci 
trebueşte s'o accepte: în întregime .sau 

să renunţe cu-totul la ea. (Demolombe, 

XXIII, No. 333: Alexandresco, ed. 2-a. IV, 
partea ], p. 708).- e . 

105, Donatarul după ce a acceptat 
instituțiunea contractuală, în urma dece- 
sului donatorului, nu mai poate renunţă 
la ea; .deasemenca el nu ar puteă-o ac- 
ceptă după ce a renunţat. (Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea I. p. 705). 

106. Dispoziţiunile art. 784 c. civ. fr. 
(693 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiu: 
nea în materie de renunțare la o insti- 
tuțiune contractuală, aşă încât donata- 
rul poate să renunţe în orice formă, fiind
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însă necesar ca manifestarea .sa de re- 
nunțare să rezulte în mod clar și neîn- 
doios. (Dalloz, Reâp., Suppl., Dispositions 
enire vis, No. 567; Laurent, XV, N. 235; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 708; 
Contra: Huc, VI, No. 455; Baudrw et Co- 
lin, Donations ct testamenis, IV, No. 394; 
Comp.: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, INI, No. 1571). 

07. Donatarul, chiar dacă ar îi des- 
cendentul donatorului, nu are sezina bu: 
nurilor cuprinse în instituțiunea contrac- 
tuală, ci trebueşte să ceară posesiunea 
acestor bunuri dela moștenitorii instituiţi 
cu sczină. (Alexandresco, ed. 2-a, 1V, par- 
tea ], p. 70$, 709; Comp.: C. Hamaneiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, AI, 
No. 1571). 

102, Donatarul, care nu e descenden- 
tul donatorului, va cere posesiunea bu- 
nurilor cuprinse în instituțiunea 'contrae- 
tuală dela moştenitorii donatorului, iar 
în lipsa lor dela justiţie. (Alexandresco, 
ed. 2-a, 1V, partea 1, p. 709; Comp.: C. 
Hamangiu, Rosctti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1571). ! 

- 109. Donatarul va avcă dreptul la 
fructele bunurilor cuprinse în: institu- 
țiunea contractuală, dela data decesului 
donatorului. (Demolombe, XXIII, No. 354; 
Troplong, Donations et -testaments, IV, 
No. 2366; Aubry et lau, ed. 4-a, VIII, 3 
759, text şi nota 70, p. 82; Laurent, XV: 
No. 258; Ilue, VI, No. 459; Josserand, LII, 
No. 1783; Alexandresco, ed. 2-u, IV, par- 
tea I], p. 709; C. Ilamangiu. |. Rosetti-Bă= 
lănescu și Al. Băicoianu, III, No. 1571). 

110, În cazul când instituțiunea con- 
tractuală consistă dintr'o sumă de bani 
ce urmează a fi primită din succesiune, 
donatarul va aveă dreptul la dobânzi din 
momentul decesului donatorului. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 709). 

- NA, După altă părere, în acest caz, 
dobânzile vor curge dela cererea în ju- 
decată. (Aubry ct Rau, cd. 4-a, VIII, $ 
759, text şi nota 71, p- 85). | 

112, Donatarul nu va putcă exercită 
acțiunile privitoare la bunurile cuprinse 

„în instituţiunea contractuală decât după 
ce va fi cerut şi dobândit posesiunea a- 
cestor bunuri. (Laurent, XV, No. 239, 240; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1. p. 
709, 710). .: , ! 

- 1183. In cazul când donatorul.a dis- 
pus cu titlu gratuit de bunurile 'cuprinse 
în instituţiunea contractuală, donatarul 
are dreptul să le revendice în termen de 
treizeci ani care curge dela data decesu- 

"lui. donatorului. (Aubry ct Rau, cd. s-a, 
VIII, $ 759, p. 83; -Dalloz, Rep.. Disposi- 
tions entre vifs, No. 209; Josserand, III, 
No. 1789; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea |, p. 710: C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1571). 

- “144, Dacă revendicarea priveşte bu- 
nuri imobiliare, detentorii de bună cre- 
dință vor-puteă invocă preseripțiunea pre- 
“văzută de art. 2265 c. civ. îr. (1895 ce. civ. 

- TOM-), iar dacă revendicarea priveşte bu 
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nuri mobile, detentorii de bună credinţă 
vor putcă opune preseripția instantanee. 
„(Demolombe, XXIII, No. 356; Aubry ct 
Rau, “ed. 4-a, VIII, $ 739, p. 85: Dâlloz, 
Râp„ Dispositions entre viis, No. 20%; 
Laurent. AV, No. 240; Josserand, III, No. 
1789; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 710; Comp.: C Hamangiu. 'L. Rosetti- 
Hălineseu şi AL, Băicoianu, III, -No.. 1570, 
1571). 

115, Instituțiunca contractuală va fi 
caducă dacă nu se săvârşeşte căsătoria, 
adică condijiunea în vederea căreia a fost 
făcută donaţiunea. (Demolombe, XXIII, 
No. 251; Laurent, AV, No. 107; Josserand, 
III, No. 1770, 1790; Alexandreseo, ed. 2-a, 
IV, partea_I, p. 710, zit; C. Hamangiu, 
[. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, lil, 
No. 1572), o 
„116, Deasemenea instituţiunea  con- 
tractuală va cădcă dacă a fost anulată 
căsătoria, afară de cazul unei căsătorii 
putative. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea Î, p. 711, nota 1). 

117. In cazul când contractul de că- 
sătorie a fost anulat, se anulează şi in- 
stituțiunea contractuală ce o cuprinde. 
(Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea |, p- 
TI). . ÎN 

118. Instituţiunea contractuală devine 
„caducă, atunci când donatarul renunță la 
„donaţiune, fără ca uceastă renunțare, să 

fie făcută în folosul cuiva. '(Aubry et 
“Rau, cd. 4-a, VII, .$ 739, text,și nota 94; 
„Laurent, XV, No. 245; Josscrand, LII, No. 

1790; Alexandresco, ed. 2-a, IV, vartea |, 
„p. ZIi; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 
"şi AL. Băicojanu, III, No..1572).- - 

19, Deasemenea instituțiunea  con- 
tractuală devine caducă. atunci când ea 
privind lucruri determinate, 'aceste lu- 
cruri au picrit cu totul în timpul vieţii 
“donatorului. (Alexandresco, ed. 2-a, , 
partea I, p. 7i1; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
ălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1572), 
120. In cazul când instituţiunea con- 

tractuală a devenit caducă, ca se consi- 
deră că nu ar fi fost făcută şi donaţiu- 
nile şi legatele făcute posterior institu- 
țiunei contractuale vor avcă “efect. (De- 
molombe, XXIII, No. 340: Aubry et Rau, 
cd. 4-a, VIII, $ 739, nota 95, p. S7; Dalloz. 
Rep. Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
56S; Laurent, XV, No. 246; Baudrv et Co- 
lin, Donations et testaments, II, No. 3yzi: 
Josserand, III, No. 1792; Alexandresco, ed. 

„2-a, IV, partea Il, p. 711). : , 
2[. Acceaş soluţiune are loc: şi în 

cazul când 'instituţiunea contractuală a 
fost revocată. (Josserand, III, No. 1792), 

122, In cazul când instituirea - con- 
iractuală a devenit caducă şi nu există 
donatari sau legatari, vor profită de ca- „ducitate moştenitorii ab intestat ai do- 
natorului. (Laurent, XV,.No. 246: Alexan- 
dresco. ed. 2-a,-1Y, partea |, p. 712). 

123, Instituţiunea contractuală ! este 
revocată când nu sc îndeplinesc sarcinele 
care-au fost impuse de donator. (Merlin, 
Repertoire, Institution contractuelle,  $
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1; Aubry et Rau, cd. 4-a, VIII, 
Ss; Laurent, XV, No. 247; Dal- 
Dispositions entre vis, No. 2110; 

12, No. 
$ 759, p. 
loz. Rp. 
Suppl. Dispositions entre vifs, No. 566; 
Josserand, ÎL], No. 1791; Alexandrosco, ed. 

2-a. IV, partea IL, p. ZI2: C. Hamangiu. 

I Rosetti-Bălăuescu şi Al. Băicoianu, IN, 

No. 1575). Da 
124, Deasemenea _instituţiunea  con- 

tractuală este revocată pentru survenirea 

de copii donatorului, care nu e ascendent. 

(Toullier, Y, No. 846: Troplons, Dona- 

tions et testaments. IV, No. 9375; Aubry 
ct Rau. ed. 4-a, VIII, S 739, p. SS: Dalloz, 

Rp... Dispositions entre vifs, No. 2109: 
Josserand, III, No. 1791; Alexandresco, 

cd. 2-a, IV. partea I, p. 712; C. Hamangiu, 

Î. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, 

No. 1573). 
"1495, Instituţiunea contractuală nu 

este revocată pentru ingratitudinea soțu- 

lui donatar. (Aubry ct Rau, ed. 4-a, VIU. 
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$ 759, p. 8: Dalloz.: Râp., Dispositions 
entre vifs, No. 2109; Suppl.. Dispositions 

entre vifs, No. 565; Josserand, III. 

No. 1790; Alexandresco, ed. 2-a, IV. par- 
tea |, p. 712: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1575). 

1426. Dacă însă instiiuţiunea contrac- 
tuală a fost făcută de un soț celuilalt soţ. 
ca este revocabilă pentru ingratitudine. 
(Aubry et Rau. cd. -a, VIII, $ 759 p. 
ss: C; Hamangiu, [. Rosctti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 1575). 

(27. In dreptul român când donata- 

rul încetează din viaţă înaintea donato- 
rului, înstituțiunea contractuală este re- 
vocabilă; dacă donatorul nu a revocat in- 
stituțiunea contractuală, dreptul donata- 
rului decedat trece la . moştenitorii săi. 
(Alexandresco, ed: 2-a, IY. partea |. p; 
712; C. Hamangiu, |. Rosetii- Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, LII, No. 1575). 

Art. 934. — Prin contractul de -maritagiu, se poate face cu- 

mulativ donaţiunea bunurilor prezente şi viitoare, sau a unei părți 

numai dintr'aceste bunuri, cu îndatorire însă de a se anexă actului 

un stat de datoriile. şi sarcinele existente, la care este supus do- 

natorele în momentul donaţiunei. In acest caz donatarul este liber 

să se lepede, la moartea donatorelui, de bunurile viitoare și să 

oprească numai pe cele prezente. (Civ. 651, 821, 823, 826, 827, 

835, 836, 933, 935; Civ. Fr. 1084). | 

Tezt. fr. Art. 1084. — La donation par contrat de mariage pourra ctre 

faite, cumulativement des biens presents et ă venir, en tout ou en partie, ă la charge 

qu'il sera annexc î, Pacte un Gtat des dettes et charges du donateur existantes 

an jour de la donation; auquel eas, il sera libre au donataire, lors du deces 

du donateur, de s'en, tenir aux biens presents, en renonțant au surplus des biens 

du donateur. . 
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torie, -viitorilor soţi sau numai unuia din 
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itoare (adică din bunurile ce acea per- 
soană va lăsă la moartea sa) şi totul sau 
parte din bunurile sale prezente şi ac- 
tuale, așă că soţul sau soții donatari au, 
la moartea dăruitorului, facultatea de a 
primi această donaţiune în întregimcu ci, 
sau de a opri numai bunurile prezente, 
lepădând pe cele viitoare”, (Alexandresco, 
ed. 2-a, 1V, partea |, p. 713; Comp.: C. 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu Şi 
Băicoianu, III, No. 1574). 

2, Donaţiunea cumulativă a bunurilor 
prezente şi viitoare, după o părere, tre- 
bueşte considerată ca o donuţiune între 
vii, dând dreptul donatarului să ceară 
de îndată predarea bunurilor prezente 
iar ulterior să ceură bunurile viitoare, 
pe măşură ce vor fi dobândite de dona- 
tor, fără a fi nevoit să aştepte decesul a- 
cestuia. (Troplons, Donations ct testa 
ments, LV, No. 2554: Dalloz, l6p., Dispo- 
sitions_ entre vils, No. 2157). 

3, După u doua părere, dominantă, do- 
națiunea cumulativă a bunurilor prezente 
şi viitoare, trebueşte considerată ca ov 
donaţiune specială, care formează o ade- 
vărată instituțiune contractuală în timpul 
vieţii. donatorului, iar după decesul a- 
cestuia, donatarul are facultatea de ao 
diviză în bunurile prezente şi viitoare, 
pentru a-şi exercită dreptul de opţiune 
prevăzut,dc lege. (Merlin, Nâpertoire, In- 
stution contractuelle, $ 12, No. 9; Toultier, 
V, No. S$55 urm.; Duranton, IX, No. 735: 
urm.; Demolombe, XXIII, No. 543; Vazcille, 
Successions Art. 1054, No. 1, Art, 1059, 
No. 3; Troplong, Donations et testaments. 
IV, No. 23$$ urm., 2397 urm.; Demante 
et Colmet de Santerre, IV, No. 237 bis, ]; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 740, text şi 
nota 5, pe 91, 92; Dalloz, Râp Disposi- 
tions entre viis, No. 2138; Suppl., Dispo- 
sitions entre vifs, 

“No. 25%: Iluc, VI, No. 462; Baudry cet 
Colin, Donations cet testaments, II, No. 
3950; Planiol, III, No. 3190; Josserand. III, 
No. 1795; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea ], p. 714, 715; Comp.: C. Hamangiu. 
|. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, „ll, 
No. 1574). 
“A, După a treia părere, astăzi pără- 

sită, donaţiunea cumulativă' a bunurilor 
prezente şi viitoare, este compusă uin 
două donaţiuni independente: o dona- 
iune de bunuri prezente şi o donaţiune 
de bunuri viitoare, o adevărată institu- 
țiune contractuală. (Delvincourt, II, R: 
431; Grenier, Donations cet testaments, ÎI, 
No. 454; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 2135). i 

5, După această a treia părere, re- 
Zultă următoarele efecte cu privire la 
bunurile prezente: donatarul poate pre- 
tinde de îndată predarea lor; donaţiunea 
nu devine caducă, prin predecesul dona- 
tarului şi a descendenților săi; aceste bu- 
nuri vor fi moştenite de toţi copiii dona- 
tarilor, chiar născuţi din altă căsătorie; 
copiii donatarului, vor. culege aceste bu- 
nuri ca moştenitori ai tatălui lor. (Dal- 

>
 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE PRIN CONTRACT DE CĂSĂTORIE 

No. 569; Laurent, XV, - 

Şt
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loz, Râp., Dispositions entre vils, No. 
2154). . 

G. Donatorul poate înlătură dispozi- 
țiunile art, 1084 c. civ. în, (934 c. civ. rom), 
şi să facă două douaţiuni distincte, una 
de bunuri prezente şi alta de bunuri 
viitoare, iar nu o donaţiune cumulativă. 
(Demolombe, XXIII, Ne. 347; Mourlon, Il, 
No. 957; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, S 
T30, p. 95; Dalloz, Râp. Supple, Dispo- 
sitions entre vils, No. 569; Laurent, XV, 
No. 257; lluc, Vi No. 402; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, II, No. 
3951; Planiol, ILI, No. 814, nota 1; Alexau- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea |, p. 715). 

7, lu cazul când donatorul face două 
donaţiuni distincte, fiecare dintre ele va 
fi muvernată-de regulele ci proprii, cu 

„toate că ambele sunt cuprinse în acelaş * 
contract de căsătorie. (Demolombe, NAIL, 
No. 347; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VIII, $ 
740, p. 93; Laurent, XV, No. 257; Iluc, VI, 
No. 462; Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea 
I, p. 715, 716). 

8. Lribunalele vor apreciă, în mod su- 
veran, interpretând contractul de căsă- 
torie, dacă intenţiunea donatorului a fost 
să facă o donaţiune cumulativă de bu- 
nuri prezente şi bunuri viitoare, sau 
două donaţiuni distincte, una de bunuri 
prezente şi cealaltă de bunuri viitoare, 
(Demolombe, XXIII, No. 364; Mourloa, II, 
No. 957; Aubryv et Rau, ed: s-a, VII, $ 

„740, p.:9%:;' Dailoz, Rep, Suppl., Disposi- 
tions entre vifs, No. 569; Iluc, VI, No. 102; 
Baudry ct Colin, Donations et testaments, 
1, No. 3951; Alexandresco, ed. 2-a, IV 
partea |, p. 76). 

9, In cazul unei donaţiuni cumulative, 
dacă donatorul a predat imediat bunurile 
prezente, după o părere, prin această de. 
sezisare, donatorul îşi manifestă inten- 
liunea că voeşte a înlătură dispoziţiunile 
art. 1084 c. civ. fr. (934 ce. civ. Tom.), și 
că a înțeles să facă două donaţiuni dis- 
tincte şi independente una de alta, adică 
o donaţiune de bunuri prezente care au 
trecut imediat în 'proprietatea donataru- 
lui, şi o altă donaţiune de bunuri viitoare, 
(Vazeille, Successions, Art. 1089, No. 4; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vils, No. 
2149). 

10. După a doua părere, în acest caz, 
dovaţiunea rămâne tot cumulativă de bu- 
nuri prezente şi viitoare, desezisarea ime- 
diată de bunurile prezente nefiind de na- 
tură a influență caracterul donaţiunei. 
(Toullier, V, No. 837). ” 

11. După a treia părere, tribunalele 
vor apreciă în mod suveran, după împre- 
jurări, dacă în cazul desezisării imediate 
de bunurile prezente, donatorul a înţeles 
să facă o donaţiune cumulativă sau două 
donaţiuni distincte. (Dalloz, Râp., Dispo- 
sitions entre viis, No.. 21.42). ” ” 

12. Donaţiunea cumulativă îşi _păs- 
irează caracterul său, chiar dacă” dona- 
torul a stipulat în contract, un drept de 
rezervă de uzufruct a bunurilor prezente - 
şi viitoare dăruite. (Vazeille, Suceessions,
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“Art. 1059, No. 4; Dailoz, lep., Disposi- 

tions entre vils, No. 2143). 

48. Donaţiunea cumulativă de bunuri 

prezente şi viitoare, după o părere, poate 

li numai universală sau cu titlu univer- 

sal, deci nu poate cuprinde. decât totali- 

tatea bunurilor sau o fracțiune din elc, 

iar nu bunuri determinate, ceeace rezultă 

din termenii întrebuinţați de leziuitor în 

art. 1084 e. civ, în. (934 c. civ. rom.-). (Du- 

ranton, IX, No. 750; Dalloz, Rep, Dispo: 

sitions entre vils, No. 2155; Comp.: 

Ilamangiu, |. Nosetti-Bălănescu şi AL 

Băicoianu, III, No. 1574). | 

(4, După altă părere, donaţiunea cu- 

mulativă de bunuri prezente şi viitoare 

poate fi universală, cu titlu. universal sau 

cu titlu particular. (Dalloz, Rep. Suppl.. 

Dispositions entre vifs, No. 572; Baudry 

ct Colin, Donations et testaments, Il, No. 

3937). ” 

15, Donajiunea cumulativă de bunuri 

prezente şi viitoare este supusă, în prin- 

cipiu, aceloraşi regule la care este su- 

pusă instituțiunea contractuală. (Demo- 

lombe, XIII, No. 341; Aubry et Rau, 

cd. s-a, VII, $ 740, p. 95; Dalloz, Rep. 

Dispositions entre “als, No. 2151; Suppl. 

Dispositions cutre vifs, No. 32; Illuc, Vi 

No. 462; Baudry cet Colin, Donations ct 

testaments, Il, No. 2932; Josserand, IL, 

No. 1790, 1799; Comp.: C. Hamangiu, |. 

Rosetti-Bălăneseu şi AL. Băicoianu, II, 

No. 1574 urm.). i 
“16, Singura deosebire de fond, între 
donaţiunea cumulativă de bunuri pre- 
zente. şi viitoare şi între instituțiunea 

contractuală este că în.donaţiunea cumu- 
lativă, donatarul are dreptul ca, îndepli- 
nind anumite condițiuni, să renunţe, după 
decesul donatorului, la bunurile viitoare, 
reţinând numai bunuri prezente. (Demo- 
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lombe, XXIII, No. 552; Aubry et Rau, ed. 
s-a, VIII, $ 740, p. 934 Dalloz, Reâp., Dis- 
positions entre vifs, No. 2151; Suppl., Dis- 
positions entre _vifs, No. 570; Laurent, 
XV, No. 254; Huc, VI, No. 462; Comp.: 
C. Hamangiu, ]. Rosetti-Balănescu şi Îl. 
Băicoianu, Ill, No. 1574). 
„17. Nulitatea contractului de căsăto- 

rie, aduce şi nulitatea donaţiunei cumu- 
lative de bunuri prezente şi viitoare, îă- 
cute 'prin acest contract. (Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea 1, p. 715). 

18. Donaţiunea cumulativă de bunuri 
prezente şi viitoare, nu poate fi făcută 
decât prin contractul de căsătorie. (Jos- 
serand, III, No. 1796; Alexandresco, ed: 
2-a, IV, partea I, p. 715; C. Hamangiu, |: 
Roseiti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, 
No. 1574, 1576). | 

19. Donaţiunea cumulativă de bunuri 
prezente şi viitoare este revocabilă când 
donatarul încetează din viaţă înaintea 
donatorului. (Alexandresco, cd. 2-a, 1V, 
partea I, p. 715, 716; Comp.: C. Haman- 
iu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III. No. 1570). . 
20, Dacă  donatarul încetează din 

viață înaintea donatorului care nu a re- 
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vocat donaţiunea cumulativă de bunuri 

prezente şi viitoare, dreptul de opțiune 

trece la moştenitorii donatarului. (A- 

le sandreseo, cd. 2-a, 1Y, partea |, p. 715, 
716). ! 

tate şi de revocare a donaţiunei cumula- 

tive de bunuri prezente şi viitoare, se a- 

plică aceleaşi regule ca și la instituţiu- 

nea contractuală propriu zisă. (C. IMa- 

mangiu, |. Rosetti-Bălăneseu şi Al. Băi- 
coianu, lil, No. 1572); 

29, Donatorul care a dăruit în mod 

cumulativ bunurile sale prezente şi vi- 

itoare, păstrează de plin drept, posesiu- 

nea acestor bunuri, fără să fie necesar 

să treacă în contract clauza reţinerei u- 

zufructului. (Demolombe, XXIII, No. 548: 

Dalloz. Rep., Dispositions entre vifs, No. 

2152). 

2, Proprietatea bunurilor dăruite în 

mod cumulativ, atât cele prezente cât şi 

cele viitoare, rămâne donatorului, iar 

donatarul va dobândi proprietatea lor 

numai la încetarea din viață a donato- 

rului. (Coin-Delisle, Commeniaire, Art. 

10$4, No. 6; Duranton, IX, No. 736; Demo- 

lombe. XXIII, No. 349; Aubry et Rau, cd. 

4-a, VII, $ 740, p. 94% Dalloz, Râp., wis- 

positions entre vifs, No. 2152; Suppl., Dis- 

positions entre _viis, No. 571; Laurent, 

NV, No. 265; Huc, VI, No. 6482; Baudry 
et Colin, Donations ct testaments, IL, No. 

3955; Josserand, III, No. 1797, 1798; A- 

lexandresco, cd. 2-a, IV, partea I, p. 72). 

24, Potrivit dispozițiunilor art. 1054 

e, civ. fr. (934 c, civ. rom.), donatarul unei 

donaţiuni cumulative nu poate să-şi excr- 

cite dreptul de opliune, divizând dona- 

țiunca, decât la încetarea din viaţă a 

donatorului. (Demolombe, XXIII, No. 350: 
Vazeille, Successions, Art. 1085, No. 2: 
Troplons, Donations ct testaments, IY. 
No. 2451; Aubry ct Rau, cd. s-a, VIII, $ 

740, p. 93; Dalloz, Râp., Dispositions en- 
tre vifs, No. 2177; Laurent, XV, No. 276; 

Baudry et Colin, Donations et testaments. 
IL, No. 3938, 3959; Josserand, III, No. 1797, 

1293; Alexandreseo, cd. 2-a, IV, partea |, 

p: 716). 
95, Donatarul nu poate să-şi exercite 

dreptul său de opţiune decât la decesul 

donatorului, deoarece donaţiunea cumu- 

lativă de bunuri prezente şi viitoare 

constitue un drept de _ succesiune, (Au- 

bry et Rau, cd: 4-a, VII, S 740, p. 9; 
Laurent, XV, No. 276; Josserand, III, No. 

1797, 1798; Alexandreseo, ed. 2-a, IV, par- 

tea [, p. 716). ! 
26, Potrivit” dispoziţiunilor art. „1084 
e. civ. În. (934 ce. civ. rom), când sa a- 
nexat la actul care cuprinde donaţiunea 

cumulativă' de bunuri prezente şi viitoare, 
un stat.de datoriile şi sarcinele existente 
la care este supus donatorul în momen- 
tul donaţiunei, donatarul are dreptul să 
exercite dreptul de opţiune la decesul 
donatorului, adică să se lepede de bunu- 
rile viitoare şi să oprească numai bunu- 

rile prezente. (Demolombe, XXTII, No. 

6 — 

9, Cu privire la cazurile de caduci- 
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551; Aubry ct Rau, ed. s-a, VII, $ 740, p. 95; Dalloz, Rep, Dispositions entre vis, No. 2158; Suppl., Dispositions entre 
vis, No. 5760; lluc, VI, No. 462; Baudry et Colin, Donations et testaments, II, No, 
5949; Josserand, III, No. 1796, Alexan- dresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 7160, Zis; 
C. Hamangiu, L. Rosetti-Bălăuescu şi AL 
Băicoianu, III, No. 1576). 
27. In acest cuz, donatarul poate, 

după alegerea sa, sau să primească toate 
bunurile prezente şi viitoare, în care caz 
cl dobândeşte drepturile şi * obligaţiunile 
unui instituit contractual ordinar, sau să 
oprească numai bunurile prezente, re- 
nunțând la restul bunurilor donatorului. 
(Demolombe, XXIII, No. 354; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 740, p. 95; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vils, no. 2158; 
Suppl., Dispositions entre xifs, No. 570; 
Baudry cet Colin, lonations et testaments, 
II, No. 3949, 5959; Josserand, Lil, No. 1793; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 
p. 716; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, ÎL, No. 1576). 
28, Donatarul ar putcă chiar în acest 

caz, să se' lepede de întreaga donaţiune 
cumulativă, cu toate că art. 1084 e civ- 
fr. (934 c. civ. rom.), nu prevede nici o 
dispozițiune în această privinţă. (Demo- 
lombe, XAIII, No. 351; lluc, VI, No. 463; 
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Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p.- 
717). , 
29, Donatarul nu poate să primească 

numai bunurile viitoare, plătind numai 
datoriile ulterioare facerei donaţiunei cu- 
mulative, şi să renunţe la bunurile pre- 
zente, pentru a nu-plăti datoriile „exis- 
tente în momentul facerei  donaţiunei, 
deoarece facultatea de opţiune nu poate : 
să fie exercitată decât în sensul prevăzut 
de lege. (Duranton, LX, No. 726; Dalloz, 
Râp., Dispositions entre vils, No. 21608; 
Huc, VI, So. 465; Alexandresco, ed. 2-a, 
1Y, partea 1; p. 716). - 
30, Donatarul poate să-şi exercite 

dreptul său de opţiune atât în mod ex- 
pres cât” şi în mod tacit. (Dalloz, Rep. 

ispositions entre vils, No. 2604). 
31. Exercitarea dreptului de opțiune 

este expresă, când rezultă dintrun act 
„expres al donatarului. (Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vils, No. 2164). 

82, Exercitarea dreptului de opţiune 
este tacită când rezultă dintr'un fapt de 
imixtiune -al donatarului în "bunurile 
viitoare. (Dalloz, Râp., Dispositions en- 
tre vils, No. 2164). 
383, Donatarul nu are dreptul să re- 
tracteze opţiunea ce a făcut-o asupra do- 
naţiunei. cumulative, iar dispoziţiunile 

- art, 790 e. cir. în. (701 c. civ. rom.), nu-şi 
găsesc aplicațiunea în această materie, ci 
numai la succesiuni. (Demolombe, XXIII, 
No. 336; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 2165: Laurent, XV, No. 270, 276: 
Baudry et Colin, Donations et testaments. 
II, No. 5961; Alexandresco, ed. 2-a, Iv. 
partea I, p. 717). ” 

34. Facultatea de opţiune prevăzută 
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de art. 1084 e. civ. fr: (954 e. civ. rom.-), 
so prescrie prin trecere de treizeci ani 
cari curg dela data încetării din viață a donatorului. . (Dalloz, Rep. Dispositions 
entre vifs, No. 2167). 
85, Donatarul care a optat pentru bu- nurile prezente, are dreptul să revendice dela terţii detentori imobilele pe cati le-a înstrăinat donatorul, chiar cu titlu 

oncros şi are deasemenea dreptul să nu 
respecte drepturile reale constituite de 
către donator faţă de terţi, dacă a tran scris donaţiunea. (Baudry et Colin, Dona- 
tions ct testaments, II,:No. 39602; Josse- 
rand, III, No. 179, 1799; Alexandresco, 
ed. 2-a, LV, partea |, p. ZIS, 722, 723; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, IL, No. 1575). 
36. Donatarul care a acceptat dona- 

țiunea cumulativă în întregime, va avcă 
dreptul să ceară nu numai bunurile care 
există la decesul donatorului, ci şi bunu- 
rile de care acesta a dispus cu titlu gra- 
tuit., ncavând însă dreptul la bunurile de 
care a dispus cu titlu oneros. (Duranton, 
IX, No. 730; Demolombe, NXIII, No 545, 
551; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 253 bis, 1; dAubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 740, p, 9; Laurent, AV, No. 273; 
Josserand, III, No. 1797, 1795; Alexaun- 
dresco, ed. 2-a, LV, partea |, p. 718, 722; C. lMamangiu, [. Roseiti-Bălănescu şi Al 
Băicoianu, Il, No. 1574). 
37, Când donatarul optează pentru 

bunurile prezente, după o părere, dona- 
țiunea 'cumulativă se transformă într'o 
donatiune de bunuri prezenle şi în acest 
caz dacă donaţiunea cuprinde și bunuri mobiliare, ca trebuceşte insoțită de actul 
estimativ prevăzut de art. 948 ce. civ. fr. 
(827 c. cir. rom.), deoarece legea nu face nici o derogare şi lipsa actului estimativ, 
face cu donaţiunea să fie valabilă numai 
pentru bunurile imobile. (Demolombc, 
AAIILI, No. 563; Mourlon, II, No. 9ss; Ie- 
mante ct Colmet de Santerre, IV, No, 257 bis, III; Aubry et Rau, cd. s-a, VIII, 
$_7410, p. 97; Comp.: Josserand, III, No. 
1796. 1795, 1799), : - 
38. După altă părere, când donatarul 

optează pentru bunurile prezente, dona= 
jiunca cumulativă rămâne tot o institu- 
fiune contractuală la care nu sunt apli- 
cabile dispozițiunile art. 948 e. civ, fr. 
(827 c. civ. rom), așă încât donatarul 
oate să revendice dela moştenitori mo- 

jilele dăruite, deși nu s'a făcut un act. 
estimativ. (Duranton, IX, No. 733: 'Tro- 
plong, Donations ct testamenis, IV, No. 
2444; Laurent, AV, No. 261; Alexandresco. 
ed. 2-a, IV, partea I, p. 720). | 
29, Donaţiunea cumulativă de bunuri 

imobiliare, în principiu, nu e supusă tran- 
scripțiunei, deoarece asemenea donaţiune 
este o institujiune contractuală care nu 
e supusă transeripțiunei. (Alexandresco,. 
ed. 2-a, IV, partea 1, p. 720). 
40. Donatarul însă, în vederea drep- 

tului său de opţiune are interes să tran- 
serie donaţiunea cumulativă de bunuri 
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imobiliare, deoarece neîndepiinirea uces- 

tei formalităţi înainte de înstrăinarea bu- 

nurilor ce ar face-o donatorul, ar împie- 

decă pe donatar să revendice dela terții 

cari au transeris actele lor, imobilele dă- 

ruite. (Duranton, IX, No. 735; Demu- 

lombe, XXIII, No. 363; Demante ct Col- 

met de Santerre, 1V, No. 257 bis, IV; Au- 

hry et Rau, ed. 4-a, VIU, $ 740, p. 97; Lau- 

rent, XV, No. 279; Iluc, VI, No. 462; Bau- 

dry ct Colin, Donations ct testaments, Il, 

No. 3963; Josserand, Il. No. 1796. 1799; A- 

lexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 720, 

za: C. Hamangiu. |. Rosctti-Bălănescu 

şi AL. Băicoianu, III, No. 1570). . 

44. Când donatarul nu se foloseşte de 

dreptul de opţiune, donaţiunea cumula- 

tjvă, care cuprinde bunuri imobiliare, nu 

“are nevoie să fie transerisă. deoarece ca 

constitue, în acest caz, 0 instituțiune 

contractuală, care nu trebueşte transcrisă. 

(Laurent, XV, No. 260: NNIN, No. 51; Î- 

lexandresco, ed. 2-a. LV, parica I, p. 221). 

42, Acţiunea în revendicare a dlonata- 

rului, pentru imobile, sc prescrie prin 

trecere de treizeci ani, cari curg, dela 

data decesului donatorului. (Demolombe, 

XXIII, No. 35$; Aubry cet Rau cd. +-a, 

VII, $ 740, text şi nota 25 p: 97: Laurent, 

XV, No. 251: Alexanidresco, ed. 2-a, IN, 

partea |. p. 721, nota). 

43, Acţiunea în revendicari a dona- 

tarului, pentru mobile, nu se poate exer- 

cită din cauza preseripţiunei instantanee 

prevăzută de art. 2279 c. civ. Îr. (1909 c. 

civ. rom.), aşă încât în acest caz donata- 

rul va aveă dreptul să introducă acţiune 

în daune contra moştenitorilor donato- 

rului deoarece donatorul nu puteă să în- 

străiheze aceste bunuri decât sub condi- 

țiunea rezolutorie îndeplinită prin exerci- 

tarea dreptului de opțiune din partea do- 

natarului. (Laurent, AV, No. 279; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 721, nota). 

4 Statul datoriilor şi sarcinelor pre: 

văzut de art. 1084 ce. civ. îr. (954 c. civ. 

rom.), trebueşte să cuprindă detailat -şi 

exact toate datoriile şi sarcinele la care 

este supus donatorul în momentul dona- 

țiunei. (Aubry cet Rau, ed. t-a, VIII, $ 

740, p. 95; Dalloz, Râp., Suppl. Dispo- 

sitions entre vifs, No. 573; Alexandrescv, 

cd. 2-a, IV, partea I, p. 217); 

45, In cazul când donaţiunea, cumu- 

latită este constituită numai dintr'o frac- 

țiune din bunurile prezente şi viitoare. 

se va puteă face un stat care să cuprindă 

“numai cota-parte din datoriile şi sarci- 

nele donatorului corespunzătoare  Îrac- 

ţiunei de bunuri dăruite. (Toullier, V. No. 

835, nota a: Dalloz, Rep-, Dispositions en- 

tre vifs, No. 2161). 
G. Donatarul care voește să-şi exer- 

citeze dreptul său de opţiune trebueşte 

să aibă anexat la actul de donaţiune, 

statul datoriilor şi sarcinelor donatorului. 

chiar în cazul când donatorul şi-a rezer- 

vat uzufructul bunurilor dăruite. (Dalloz, 

Râp.. Dispositions entre vifs, No. 2159). 

47, In cazul când donatorul a dăruit 
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aceleiaşi persoane un bun determinat şi 

bunuri ce va lăsă la decesul său, donata- 
rul va puteă reţine numai bunul deter- 

minat, renunțând la bunurile viitoare, 

chiar dacă nu a făcut un stat al datoriilor 

si sarcinelor donatorului din momentul 

donaţiunei. (Dalloz. Rep.  Dispositions 
entre vifs, No. 2155). 

48, Statul datoriilor şi sarcinelor do- 

natorului prevăzut de art. 1084 e. civ. fr. 

(934 c. civ. rom,), nu poate fi inlocuit 

printr'o declaraţie în care se arată suma 

totală a datoriilor. (Demolombe, XXIII, 

No. 360: 'Froplong, Donations cet testa- 

ments, LV, No. 2441; Aubry et lau, ed. 

4-a, VIU, $ 740, p. 9%; Dalloz Râp.. Dis- 

positions entre viis, No. 2155: Suppl, Dis- 

positions entre vils, No. 574: Laurent, XV, 

No. 268; Baudry et Colin, Donations ct 

testament. „II, No. 397; Alexandresco, 

ed. 2-a, IV, partea Î, p. 7i7, nota 2). 

49, Deasemenea statul datoriilor şi 

sarcinelor donatorului, nu poate fi înlo- 

cuit printr'o declaraţie prin care se arată 

că nu există datorii nici sarcine. (Bau- 

dry et Colin, Donations et testament, Il, 

No. 3967), : 
5Q, Statul datoriilor şi sarcinelor este 

valabil, când în loc să fie anexat, a fost 

cuprins în_ însăși actul de donaţiune. 

(Laurent, XV, No. 268: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 717, nota 2). 

54. În lipsă de stat anexat la actul 
de donaţiune, părţile se pot referi la un 
act autentic anterior, cum ar fi de exem- 
plu, un inventar în care ar fi fost trecute 
toate datoriile şi sarcinele donatorului. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. p. 
7I7, nota 2). . 
50, Dacă donatorul a scutit pe dona- 

tar de plata sarcinelor şi datoriilor, în- 
„sărcinând cu plata lor pe moştenitorii 
săi, nu mai este necesar a se anexă sta- 
tul lor. (Demolombe, XXIII, No. 561; De- 
mante ct Colmet de Santerre, IV, No 
258 bis, II: Laurent, XV, No. 269; Bau- 
dry et Colin, Donations ct testaments, 
II, No. 3968: Alexandresco, ed. 2-a, IV 
partea I], p. 717). 

53, Pentru exercitarea “dreptului de 
opțiune, nu este necesar ca să existe a- 
nexat la actul de donaţiune, un act esti- 
mativ al lucrurilor mobile şi efectelor mo- 
biliare existente în momentul donaţiunei. 
deoarece legea nu cere îndeplinirea a- 
cestei formalități, ci numai anexarea sta- 
tului datoriilor şi sarcinelor donatorului. 
“(Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
2162; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 

se: Comp., Contra: Josserand, III, No- 
€ . : 

5%. Dealtfel actul estimativ al lucru 

„rilor mobile existente în momentul do-. 
_naţiunei, este cu desăvârşire inutil în ca- 
zul când donatarul optează atât pentru 
bunurile prezente cât. şi pentru cele vi-. 
itoare. (Toullier, V, No. 854; Duranton,: 

IX, No. 755: Grenier, Donations et testa-: 
ments. Il, No. 455; Aubry et Rau, ed. 4-a. 
VIII, $ 740, p. 90). 
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55, În cazul când donatarul opreşte toate datoriile cari grevau aceste bunuri, “numai bunurile prezente, renunțând la la data facerei donaţiunci, după statul bunurile viitoare, donaţiunea cumulativă care a fost anexat la contractul de căsă- se transformă, în mod retroactiv. într'o torie care cuprinde donaţiunea. (Aubry donațiune «de bunuri prezente. (Demo- ct Rau, ed. s-a, VIII, $ 740, p. 96, 97; Dal- lombe, XXIII, No. 358; Aubry et Rau, ed.  loz, Rep. Suppl:, Dispositions entre vifs, t-a, VIII, $ 740, p. 96; Dalloz, Rep., Dis- No. 2158; Baudryv et Colin, Donations ct positions entre vifs, No, 2153; Suppl., Dis-  testaments, IL, No. 5965; Josserand, III, positions entre vils, No. 570). No. 179S; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par: 56. Deoarece prin opțiunea donataru- teal, p. 725). lui numai pentru bunurile prezente, do: 58. Donatarul unei Îracţiuni de bu. națiunea cumulativă se transformă re- nuri, care optează numai pentru bunurile troactiv, într'o donuţiune de bunuri pre- prezente, renunțând la bunurile viitoare, zente, ca este supusă formalităţilor pIC- este obligat să plătească cota-parte cchi- văzute de lege pentru donaţiunile ordi- valentă din datoriile care grevau bu- nare. Prin urmare, donatarul nu poate  nurile dăruite la data fecerci donaţiunei. să-şi valorifice drepturile sale cu privire * (Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, „No, la bunurile mobiliare care au aparținut 2172; Laurent, XV, No. 224; Baudry et donatorului, la data facerei donaţiunei, Colin. Donations et testaments, II, No. nici chiar faţă de moştenitorii donato- 39606). rului. decât pentru bunurile mobile care 59, Donatarul va plăti aceste datorii au fost descrise şi evaluate potrivit dis- numai intra vires emolumenti, adică până pozițiunile art. V4$ ce. civ, fr. (S27 e. civ, la concurenţa emolumentului său. (Dal- rom). (Toullier, V, No. 554; Demolombe, oz, Rep. Dispositious entre vifs, No. 2172, AAIIL, No. 568: Demante et Colmet de 3054). 
Santerre, IV, No. 257 bis, III, IN; Aubry G0. Creditorii donatorului pot acționă et Rau. cd. s-a, VIII, $ 740, text şi nota direct pe donatar pentru plata datoriilor 22, p. 97; Dalloz, Icp., Dispositions en- sau pot să se adreseze moștenitorilor, tre vils, No, 2162; Suppl., Dispositions care în cazul când vor plăti datoriile vor eutre vifs, No. 576; Buudry ct Colin, Do- aveă drept de recurs în contra donataru- nations et testaments, Il, No, 5964; Jos- lui pentru partea“din datorii pe care tre- serand, Il, No. 1706; Contra: Laurent,  buiă s'o plătească acesta. (Dalloz, Rep. AV, No. 2600). Dispositions entre vifs, No. 2172). 57. Donatarul care optează numai Gj. i sc vedceă: art. 935 şi 955 din entru bunurile prezente, renunțând la codul civil cu notele respective. bunurile viitoare, este obligat să plătească “ ” 

Art. 935. — Dacă statul de care se face mențiune în artico- lele precedente!), nu s'a anexat actului ce ' conțineă donaţiunea bunurilor prezente şi viitoare, donatarul nu poate decât, sau a acceptă sau a se lepădă de donaţiune în întregul ei. 
"Când acceptă, nu poate cere decât bunurile existente la moartea donatorelui, şi este supus la toate datoriile şi sarcinele succesiunei. (Civ. 696, 111, 818 —820, 827, 933, 934; Civ. Fr. 1085). 

Tezt. fr. Art. 1085. — Si Vâtat dont est mention au precedent article n'a point 6t6 annext ă acte contenant donation de biens presents et ă venir le donataire sera oblige d'accepter ou de râpudier. cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, îl ne pourra reclamer que les hiens qui se trouveront existants “au jour du decâs du donateur, et îl sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la suecession. 
" 

Doctrină. a se lepădă de donaţiune în întregul ei. , „ Când acceptă, nu poate cere decât bu: (. Potrivit dispoziţiunilor art. 1085 e. , nurile existente la moartea donatorului „ <iv, fr. (935 c. civ, rom), când statul de şi este supus la toate datoriile şi sarci- datoriile şi sarcinele existente la care eră  hele succesiunci. (Dalloz, Rep., Disposi- „„Supus donatorul în momentul donaţiunei, tions entre vifs, No. 2180; Alexandresco, nu s'a anexat actului ce conțineă donaţiu- ed. 2-a, IV, partea I, p. 717, 718: Haman- nea. bunurilor prezente-şi viitoare. dona- piu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, tarul nu poate decât sau a acceptă. sau  [IL, No. 1576). . PNI 
1) Din eroare se zice aci: „artic>lele precedente“ în loc de „articolul precedenti, cum dealtfel este şi în textul francez. 

. . 

, . 
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2, Din dispoziţiunile art. 1U85 c. civ. Îr, 
(935 c. civ. rom.), rezultă că în cazul când 
nu Sa anexat la actul de donaţiune, sta- 

_tul de datoriile şi sarcinele existente în 
momentul donaţiunei, donaţiunea cumu- 
lativă a bunurilor prezente și viitoare 
produce aceleaşi efecte ca şi instituţiu- 
nea contractuală. (Foullicr, V, No. s5; 
Duranton, IX, No. 734, 733; Demolombe. 
XXIII, No. 345; Vazeille, Successions, Art. 
1055, No. 1; Troplong, Donations ct tes- 
taments, LV, No. 2411 urm.; Demante et 
Colmet de Santerre, LV, No. 253 bis, 1; 
Aubry ct Rau, ed. 4-a, VIII, $ 740, p- 
95; Dalloz, Râp., Dispositions entre virs, 
No. 2180; Suppl., Dispositions entre viis, 
No, 573; Laurent, AV. No. 266; lluc, VI, 
No. 462; Josserand. III, No. 1796; Alexan- 
dresco, cd. 2-a, 1). partea [, p. 717, ZIS, 
72; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, ll, No. 154, 1576). 

8, În cazul când donatarul s'a lepădat 
de donaţiunca cumulativă, în întregul ei, 
cl este considerat că nu i sa făcut nici 

- o donaţiune şi este obligat a restitui lu- 
cerurile primite, în cazul când a fost pus 
în posesiunea lor. (Laurent, XV, No. 272; 
Alexandreseo, cd. 2-a, IV, partea |, 
71$). 

Zi, Cu toate că art. 1055 e. civ. Îr. (955 
civ. rom.), prevede că donatarul care 

nu a anexat la actul de donaţiune, statul 
datoriilor și sarcinelor donatorului, este 
obligat să plătească toate datoriile şi sar- 
cinele succesiunci, totuşi dacă 'donatarul 
a primit numai o fracțiune din bunurile 
prezente şi viitoare! ale donatorului, cel 
va fi ținut să plătească numai o parte 
proporţională din datoriile şi sarcinele 
succesiunei deoarece acest articol pre- 
supune că donatarul a primit totalitatea 
bunurilor donatorului. : (Vazeille, Succes: 
sions, Art. 10$5, No. 1; Troplong, Dona- 
tions ct testamenis, IV, No. 2426 urm.; 
Aubry ct Rau, ed. s-a. VIII, $ 740, text 
şi nota 17, p. 9%; Dalloz, Râp., Disposi- 
tions entre vils, No. 2182; Laurent, AV, 
No. 274; Iluc, VI, No. 465; Baudry et 
Colin, Donations ct testaments, II, No. 

3966; Alexandresco, cd. 2-a, 1V, partea 
ÎI, p. 719). 

Cc. 

5. Donatarul bunurilor prezente şi vi-. 
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itoare, când nu sa anexut.la actul de do- 
naţiune, un stat ul datoriilor şi sarcinelor 
donatorului, după o părere, dominantă, 
este oblisat la plata acestor datorii ultra 
vires emolumenti, în aceleași condițiuni 
ca şi la instituțiunea contractuală. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 1084, No. 9; 
'Toullier, Y, No. 755; Demolombe, XXII, 
No. 354; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, Ş 
7430, p. 96; Dalloz, Rep., Dispositions en- 
tre vifs, No. 3684; Planiol, LII, Ao. 3195; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p.: 
719; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, III, No. 1574). 

6. După altă părere, în acest caz, do- 
natarul nu poate fi asimilat cu institui- 
tul contractual, deoarece el nu reprezintă 
persoana donutorului şi nefiind obligat 
personal către creditorii  donatorului, 
poate să se sustrasă acţiunci lor, aban- 
donându-le bunurile dăruite, fără a fi 
nevoie să accepte sub beneficiu de inven- 
tar. (Lroplonsg, Donations et testaments, 
IV, No. 2415, 2417; Dalloz, Rep. Dispo- 
sitions entre vils, No. 3654; Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 958). 

7, Donatarul care u acceptat donaţiu- 
nea în întregimea ei, este obligat să 
plătească toate datoriile şi surcinele suc- 
cesiunci cele anterioare şi cele poste- 
rioare donaţiunei cumulative. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, LV, partea Î, p. 719; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, IL, No. 1574). | 

8; Ca bunuri existente la decesul do- 
natorului vor li considerate şi bunurile 
mobile pentru care nu sa făcut actul 
estimativ, prevăzut de art. 945 c. civ. fr. 
(S27 c. civ. rom.), deoarece dispoziţiunile 
acestui articol îşi găsesc aplicaţiunea nu- 
mai la donaţiunile de bunuri prezente, 
iar donaţiunea cumulativă de bunuri pre- 
zente şi viitoare când este primită în în- 
regime de donatar, constitue o institu- 
țiune contractuală. (Duranton, IX, No. 
733; 'Troplong, Donations ct testaments, 
IV, No. 2444; Aubry et Rau, ed. s-a, VIII, 
$ 740, p. 9; Laurent, AV, No. 23; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea ], p. 719, 
720), 

9, A sc vedea: art. 955 şi 934 din co- 
dul civil cu notele respective, 

CAPITOLUL IX !). - 

Despre dispoziţiunile dintre soți, făcute sau în contractul de maritagiu, sau în timpul 

” - maritagiului, 

Art. 936. — Soții pot, prin contractul de maritagiu, să-şi îacă 
reciproc, sau numai unul altuia, orice donațiune vor voi. (Civ. 801, 
806, 836, 937 urm., 1223 urm., 1231; L. Timbr. 45, 46; L. impoz. 
pe succesiuni, (Mon. of. 91/1921), Art. 3; Civ. Fr. 1091). 

1) Din eroare acest capitol este clasata IX-lea, când el nu este decât al Vil-lea al acestui titlu, 

!



  

  
„II, No. 1500; 

Codul civil DESPRE DISPOZIȚIUNILE ÎNTRE SOŢI Art, 936 

Teat, fr. <vt, 1091. — Les &poux pourront, par contrat de mariage, se faire reciproquement, ou Fun des deux ă l'autre, telle donatian 
ă propos, sous les modifications ei-a pres exprimces, 

quils jugeront 
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INDEN ALFABETIC 

(la doctrină). 

Acceptare 9, | 
Acte deosebite Ingrathtusine 16, 17, 
Act estimativ 30, lastituţiune contractuală 
Apreciere suverană 4, 25, 3 

. Înstrăinare gratuită, a se 
vedea cuvintele: „Duna- 
țiune între vii”. 

Casătorie 10, 13. Instrăinare oneroasă 34, 
Conitiţiune potestativă 3, Intenţiune 4, 33, 

20. Ipotecă 33, 
Consiliu judiciar 41, Minon îv. 

Indoială 4, 

Cadouri de nuntă ţ7. 
Caducitate 14, 

Contract de căsătorie 1,2, Aloarte 4u, 
3,8, 17. Mobile 3, 

Deces +40, Motive 3, 
Divorţ 18 Naştere de copii 3, 21, 
Donaţiune condiţionată 3, Neindeplinirea sarcinilor 

26. 5 3, 
Donaţiune cumulativă 2, | Nuda proprietate 24, 

25, 31, 37, 3, Opţiune si, , 
Doraţiune cu titlu uni- Piata datoriilor 36. 

versal 2, 
Donaţiune de bunuri pre: 

zente 2, 25, %, 3, 
Donaţiune ue bunuri vii- 

toare 2, 4, 25, 31—3%, 
Donaţiune între vii 0, 7, 

20207, 33 
Donaţiune mutuală sau 

reciprocă 1, 29—%9, 39— 
+1 

Prezenturi de nuntă 17. 
- staţiune 5. 
Reducțiune 44, 
Regule 6, î2, 
Renunţare 37, 40, 4, 
Renunţare expresă 4I, 
henunţare tacită 41, 
ltevocare 15—18, 2, i. 
hcezervă succesorală 13. 
Sarcine 15, 
Soţi î urm, 
Stat de daturii 37, 3. 
Terţe persoane 2, 12, 19, şt, 
Transcripţiune 29, 39, 
Uzutruct 24, 
Viitori soţi 1 urm, 

Donaţiune universală 3%, 
Facultate 37. 
Formalităţi 7, 
Fraudă 3, 
Imobile 29, 29, , 
Încetare din viaţă 40.   

Doctrină, 

Î. Potrivit dispoziţiunilor art. 1091 e. 
civ. îr. (936 c. civ..rom:), soţii pot prin con- 
tractul de căsătorie să-şi facă reciproc, 
sau unul altuia, orice donaţiune vor voi. 
(Demolombe, XXIII, No. 405, 409: Dalloz. 
Rep, Dispositions entre vifs, No. 2270; 
Josserand, III, No. 1800; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea 1, p. 724; C. Haman 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. 

„LIT, No. 1541). 
2, Astfel viitorii soţi vor putcă, 

contractul de căsătorie, să-şi facă dona- țiuni de bunuri prezente, donaţiuni de 
bunuri viitoare sau donaţiuni cumula- 
tive de bunuri prezente şi viitoare, dona- țiuni pe cari pot să le facă și terţii soţilor Sau unuia dintre ei, prin contractul de 
căsătorie. (Demolombe, AXIII, No. +09: 
Vazeille, Successions, Art. 1094, No. 1; Aubry ct Rau, ed. 4-a. XVIII, $ za, 7, 
p, 9: Dalloz, Râp+ Dispositions entre viis, No. 2270; Suppl., Dispositions entre vis, No. 5S5; Laurent, XV, No. 295; Huc, VI, No. 466; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, II, No. "3956; 

Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

prin 

Josserand,. 

partea |. p. 724; C. Hamangiu. |. Rosetti- 
Bălăneseu şi AL. Băicoianu, LII, No. 1541), 

8. Viitorii soți vor puteă să-și. facă 
prin contractul de căsătorie, donaţiuni 
supuse unci condițiuni potestative din 
partea  donatorului. (Alexaudresco, ed. 
2-a, IV.partea 1, p. 724, 735; C. Ilaman- 
ziu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
II, No. 1541). 

4. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran, natura donaţiunilor dintre soţi, iar 
în caz de îndoială, se va decide că soţii 
au înţeles să-şi facă donaţiune de bunuri 
viitoare, deoarece nu au nici un motiv 
să-şi facă donaţiuni actuale, întrucât ei, 
trehuesc să trăiască în comun. (Baudry 
et Colin, Donations et testaments, LI, No. 
5987; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. 
p. 725, nota 1). 

5, Motivele care au determinat pe le- 
wiuitor să permită viitorilor soți să-și 
fucă orice liberalitate prin contractul de 
căsătorie, sunt mai întâi că înainte de 
a se căsători soții sunt în pozițiune egală 
de ncatârnare unul faţă de altul și apoi 
aceste liberalităţi sunt în unele cazuri o 
cauză determinantă a. căsătoriei, (Demo- 
lombe, XXIII, No. 403; Demante ct Col- 
met de Santerre, LV, No. 267; Alexan.. 
dresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 726). 

6. Donaţiunile între viitorii soți sunt, 
în principiu. supuse aceloraşi regule ca 
şi donaţiunile contractuale făcute între 
străini. (Aubry et Rau. ed. 4-a, VIN, Ş 
*41, 42. p. 98; Dalloz, Rep. Dispositions 
entre 'vifs, No. 2257; Suppl.. Dispositions 
entre viis, No. 586; Iluc, VI, No. 466; Bau- 
dry et Colin, Donations ct testaments, 1l, 
No. 5989, 5994; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, 
partea |, p. 726). 

7. Donaţiunile contractuale între viito- rii soţi, sunt supuse formalităţilor prevă- zute de lege pentru contractele din care ele fac parte. (Coin-Delisle, Commen-- taire, Art, 1092, No. 6: Duranton, IX, No. 756;_Vazeille, Successions, Art, 1092, No. "3; Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 2285; Laurent, XV, No. 501). 
8. Donaţiunile între viitorii soți, pot fi făcute şi prin acte separate de con- tractul de căsătorie, însă în acest caz, 

ele trebuesc “făcute în: conformitate cu dispozițiunile art. 1396, 1397 e. civ. îr. 
(1229, 1250 e. civ. rom.). (Dalloz, Rep. Dispositions entre viis, 'No. 2285). 

9, Donaţiunile făcute între viitorii soţi. 
prin contractul. de căsătorie, vor trebui 
să fie acceptate de donatar. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV, partea [, p. 735). 
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Art. 936 

(0. Cu toate că dispoziţiunile art. 1095 

din codul civil francez nu au fost repro- 

duse de legiuitorul român, totuși cle îşi 

găsese aplicaţiunea şi în dreptul român. 

aşă încât minorii cari sunt capabili să se 

căsătorească, pot să facă prin contractul 

de căsătorie orice convențiuni, fiind asis- 

taţi de persoaniele a căror consimţământ 

este necesar la căsătorie: (Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 726; C. 

Hamangiu, | Rosetti-Bălănescu şi Al 

Băicoianu, III, No. 15%; Comp.: - Dalloz, 

Râp., Dispositions entre vils, No. 2091; 

Suppl., Dispositions entre vils, No. 3$6; 

Baudry et Colin, Donations et testamentis, 

II, No. 3991; Josserand, III, No. 1800). 

11, Persoana pusă sub consiliu judi- 

ciar nu poate face o donațiune, viitorului 

soț, prin contractul de căsătorie, fără a- 

sistența consiliului. (Alexandresco, ed. 

2-a, IV, partea |, p. 726, nota 3). 

12, Donaţiunile contractuale făcute 

între viitorii soți, sunt, în principiu, Su- 

puse aceloraşi regule de fond la care 

sunt supuse donațiunile contractuale fă- 

cute de terţi, viitorilor soți. (Dalloz, Rep 

Dispositions “ntre vifs, No. 2287; Suppl. 

Dispositions entre vi[s, No. 586: Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 73; C. 

Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 

Băicoianu, III, No. 154%). A 

123, Astfel, donaţiunea contractuală 

făcută între viitorii soţi, prin contractul 

de căsătorie, va îi caducă dacă nu are 

loc căsătoria. (Toullier, V, No. 90%; Du- 

ranton, IX, No. 966 urm.; Demolombe, 

NNIII, No. 453; Demante et Colmet de 

Santerre, IV, No. 270; Dalloz, Rep. Dispo- 

sitions entre vis, No. 2288; Baudry cet 

Colin, Donations et testaments, Il, No. 

3994). 
(4, Deasemenea această. donaţiune 

este reductibilă când aduce atingere re- 

zervei moștenitorilor donatorului: (Bau- 

dry et Colin, Donations et testaments, Îl, 

No. 3994; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- 

nescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 1512). 

15, Aceste 'donaţiuni sunt revocabile 

pentru neindeplinirea condițiunilor. (Dal- 

loz, Râp., Dispositions entre: vis, No. 

3280). - , 

16. Donaţiunile făcute _între viitorii 

soji prin contractul de căsătorie sunt rc- 

vocabile pentru  ingratitudine. (Demo- 

lombe, |V, No. 528; AX, No. 63; Tro- 

plong, Donations et _testaments, II, No. 

1548 urm.; Mourlon, II, No. 732; Michaux, 

Donations, No. 1i?7i; Demante ct Colmet 

de Santerre, IV, No. 102 bis, I, Ji; Aubry 

et Rau, ed. t-a,-VIL, $ 708, text şi nota 

11, p. 416; Laurent, XILI, No. 21 urm. 

Huc, VI, No. 251; Baudry ct Colin, Do- 

* nations et testaments, 1, No. 1559; Planiol, 

III, No. 3150, 3200; Josserand, III, No. 

1802; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 

p. 354, 455, 027, Zr; C. Iamangiu, |. Ro- 

setti-Bălănescu şi Al. Băicoicoianu, UI, 

No. 1542). . 

(Za Cadourile de nuntă ce obicinuesc 

a se face înainte de căsătorie şi nemen- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE ÎNTRE SOȚI 

ționate în contractul de căsătorie, nu sunt 

atinse prin revocarea donaţiunei pentru 

cauză de ingratitudine. (Alexandresco, ed. 

2-a, IV, partea 1, p: 725, nota 1). 
18. Donaţiunile făcute între viitorii 

soți prin contractul «de căsătorie sunt re- 
vocate de drept prin pronunţarea divor- 
țului contra soţului «donatar, pentru cuuze 
determinate. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea I, p. 728; C. Ilamungiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 1542). 

19, Donaţiunile făcute între viitorii 
soţi, prin contractul de. căsătorie, sunt 
deosebite în unele privinţi de donaţiunile 
făcute de terţi viitorilor soţi prin con- 

tractul de căsătorie. (Dalloz, ep. Dis- 
positions entre vils, No. 2091; Josserand, 
III, No. 1802). 

20. Deasemenea în dreptul francez, 

aceste donaţiuni nu sunt revocabile pen- : 

tru naştere de copii donatorului. (Aubry 

ct Rau, cd. 4-a, VIU, $ 741, 742, p. 9; 

Dalloz, Rp. Dispositions entre vils, No. 
2091; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 

556; Baudry et Colin, Donations et tes- 

taments, 1|; No. 3Y90; Josserand, II, No. 

1802). 

24, In dreptul român, spre deosebire 

de dreptul francez, donaţiunile făcute în- 

tre viitorii soţi, prin contractul de căsă- 

torie, sunt revocabile pentru naştere de 

copii. (Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea 

|, p. 492, 495, 727; C. Ilamangiu, |. Rosetti- 

Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 1545). 

29, Viitorii soţi au dreptul să-şi facă 
prin contractul de căsătorie, fie donaţiuni 
mutuale sau reciproce, [ie donaţiuni sim- 
ple.. (Demolombe, XXIII, No. 409: Dalloz, 

Rep, Dispositions entre vils, No- 2549; 

Huc, VI, No. 466; Baudry. ct Colin, Dona- 
tions et testaments, Il, No. 3956). 

23, Donaţiunile mutuale pe cari şi le 

fac viitorii soți, nu trebuesc să fie de coti- 

tate sau de valoare egală, ci pot fi de 
cotitate sau valoare inegală. (Duranton, 

IX, No. 765; Demolombe, XXIII, No. 409; 

Dalloz, Rp, Dispositions entre vifs, No. 
2276, 2349). . 

24, Astfel într'o donajiune mutuală se 

poate ca-unul dintre viitorii soți să dea 

uzufructul, iar celălalt să dea nuda pro- 

prietate. (Duranton, IX, No. 763; Dalloz, 

Rep., Dispositions enire vils, No. 2549). 
25, Donaţiunile mutuale între viitorii: 

soţi, pot cuprinde fie bunurile prezente, 
fie bunurile viitoare, fie cumulativ bunu- 

rile prezente şi viitoare. (Demolombe, 

XXIII, No. 410; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 2349; Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 592). . 

26, Donaţiunile mutuale pot fi făcute 
sub conidţiuni potestative din partea do- 

natorului. (Demolombe, XXIII, No. 410; 

Dalloz, Râp.,' Dispositions entre xils, No: 

3349; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
592). 
27, Donajiunea mutuală între viitorii 

soţi constitue o liberalitate iar nu un act 

cu titlu oneros. (Troplong, Donations et 
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- făcută între viitorii soți, prin contractul un stat de datoriile şi 

făcută între viitorii soţi, prin contractul 

Codul civil DESPRE DISPOZIȚIUNILE INTRE SOȚI - Art, 937 
testaments, IV, No. 252»: Dalloz, Rep, de căsătoric, nu conferă donatarului nici ispositions entre vils, No, 2350). un drept actual şi soțul donator are drep- 28, Tribunalele vor interpretă în mod tul să dispuc cu titlu oucros sau să ipo- suveran, după intenţiunea părţilor con- techeze bunurile dăruite, fără fraudă. 
fractante, întinderea şi caracerul dona-  (Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. jiunilor mutuale cuprinse în contractul 233.4). de căsătorie. (Dalloz, Rcp., Dispositions 385, Soţul donator a] entre vils, No. 2533: Suppl., Dispositions itoare, nu mai poate dis entre vifs, No. 593; Baudry et Colin, Do- tuit de bunurile dăruite nations ct testaments, [], No. 5987, 398). - donaţiunei prin contractul de căsătorie. 29. Donaţiunea de bunuri imobile pre- (Dalloz, Rep., Dispositions entre vis, zente, făcută între viitorii soți, prin con- No. 2556; IHuc, VI, No. +40$). Ă tractul de căsătorie, pentru a fi opozabilă 36. Soţul donatar al. bunurilor vi- terțelor persoane, trebueşte transerisă, itoare va fi obligat să plătească datoriile (Coin-Delisle, Commentaire, Art, 1092, soţului donator, după aceleaşi norme pre- 100. 8; Duranton, IX, No, 6SS; Demolombe. văzute la institujiunea contractuală. (Dal- XAMIII, No. ai; Troplong, Donations et loz, Rcp., Dispositions entre viis,. No. testaments, AV, No. 2584; Dalloz, Râp., 2540). „o ispositions entre viis, No. 2314; Lau- 37, In cazul unei donațiuni cumula- rent, XV, No. 306: Alexandresco, ed. 2-a,  tive de bunuri prezente şi viitoare, făcute IV, partea |, p. 725). între viitorii soți, prin "contractul de 80, lDonaţiunea de bunuri prezente, căsătorie, în cazul când S'a anexat la act, 

sarcinele existente, de căsătorie. care cuprinde lucruri mo- Ja care este supus donatorul în momen- bile, trehueşte întovărăşită de un act csti- tul donaţiunci, donatarul -este liber să mativ.. (Demolombe, XXIII, No. 411; Dal- se lepede, la decesul donatorului, de bu- loz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 2516:  nurile viitoare şi să oprească numai bu- Alexandresco, cd. 2-a, IV, parica |. p.  nurile: prezente, (Demolombe, XXIII, No. 225), | HS; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VIII, $ 74, 31, Donaţiunile de bunuri viitoare sau 740, p. 98; Dalloz, Rep,, Dispositions en- donaţiunile cumulative de bunuri pre- tre vifs,_No. 2345), zente şi viitoare, făcute între viitorii soţi, 38. Dacă însă nu sa anexat la act, prin contractul de căsătorie, sunt supuse statul de datoriile şi sarcinele donatoru- regulelor prevăzute de art. 1052 urm. c. lui, existente în momentul donaţiunei, do- civ. în. (933 urm. e. civ. rom.), pentru a- najiunea arc valoarea unci instituţiuni . cest fel de donaţiuni făcute viitorilor soți contractuale. (Duranton, IX. No. 760; De- de către terţi. (Demolombe, XXIII. No. - molombe, XXIII, No. 418; Poujol, Dona- 416, 4IS; Aubry ct Rau, cd, 1-a, VIII, $  tionset testamenis, Art. 1093, No, 1; Tro- 741, 742, p. 9S9; Dalloz, Rep, Dispositions plong. Donations ct testaments, 1V, No. entre viis, No. 2320, 2321: Suppl., Dispo- 2544; Dalloz, Râp., Dispositions entre vis, sitions entre vis, No. 590; Baudry et Co- No. 2345). . lin. Donations ct testaments, II, No. 3989, 29, Donaţiunile mutuale de bunuri 3994). 
viitoare, făcute între viitorii - soţi, prin 82, Donaţiunea de bunuri, : viitoare, contractul de căsătorie, nu sunt supuse făcută între viitorii soţi, prin contractul transcripției. (Dalloz, Rep. Dispositions . de căsătorie, poate avoă de obiect univer- entre vifs, No. 2355). salitateu bunurilor pe care le va lăsă do- 40. Soţul donatar al bunurilor vi- natorul la decâsul său, o cotă-parte din  itoare, nu poate renunţă la donaţiunca această universalitate, toate imobilele sau mutuală, decât după decesul soțului do- toate lucrurile mobile, sau o cotiiate fixă  nator. (Froplong, Donations ct testaments, din aceste imobile sau mobile. (Dalloz, IV, No. 946; alloz, Rep. Dispositions Rep. Dispositions entre vifs, No. 2318). entre vifs, No. 2362), 3a, Tribunalele vor apreciă în mod 44. Renunţarea la o donațiune mu- Suveran, după intenţiunea presupusă a  tuală, făcută între viitorii soți, prin con- donatorului, care este întinderea donaţiu- tractul de căsătorie, poate fi expresă sau nci. (Dalloz, Râp., Dispositions entre.vifs, tacită. (Dalloz, Rep, Dispositions entre - No. 2318; Baudry et Colin, Donations et vifs,_ No. 2562). ” tesiamenis, II, No. 59s$). 42, A' se vedcă: 84, Donaţiunea de bunuri viitoare, 935 din codul civil 

bunurilor vi- 
pune cu titlu gra- 
» posterior facerei 

art. 932, 955, 954 şi 
cu notele respective. 

Art, 937. — Orice donaţiune făcută între soți, în timpul ma- ritagiului, este 'revocabilă. | Revocarea se poate cere de femee, fără nici-o autorizaţiune. "O asemenea donaţiune nu este revocabilă” pentru că în urmă s'au .născut copii. (Civ. 199, 280, 801, 821, 826, 827,. 829, 836, 850, 938; Civ. Fr. 1096). 
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Art. 937 

Tea. fr. Art. 1096. — Toutes donations faites entre Gpoux pendant le 

seront toujours r&rocables. 

tre faite par la. femme, sans y âtre autoriste par mariage, quoique qu 

La revocation pourra € 
alifites entre-vifs, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE ÎNTRE SOȚI 

le mari ni par justice. 
Ces donations ne seront rev 

CoxsraNTIxEscU AC. N , 

1925, II, 228; Despre succesiuni, 

DocaN P. Geonce, Studii 

Codul civil 

oqutes par la survenance denfants. «+ 
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Ingratitudine 43, 4, 7U, 
Instrăinare 25, 27, 51—59, 
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Instrăinare parţială 50, 5). 
Intenţiune 52 
Ipotecă 25, 64, 65, 66. 
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Legate 87, 63 
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Aloarte 72, 73, 19—82, 0%. 
Mobile 22, 23, 28, 29, 76, 
Moştenitori 29, 65, 09, 70. 

12, 13, 79, 81, 
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Naştere de copii 45. 
Neexecutarea  sarcinclor 

44, 70, 
Nulitate 34. 
Opţiune 27, 23 
Ordine publică 33. 
Predarea bunurilor 86. 
Predeces 78—82, 
Prescripţie 76. 
Preţ 59, 
Proprietate 84. 
Recurs 65, 
Redactare greşită 1. 
Reducţiune 87—90. 
Reintoarcere  convenţio- 

nală 02. 
Renunţare 37, 38. 
Retroactivitate 74. 
Hevendicare 27, 29,75, 76. 
Revocare 1, 6, 25, 30-61, 

67—70, 72—77, 79, 81—03, 
Revocare expresă 47, 4, 

Revocare tacită 47, 52—59, 
Rezerva de a dispune 17, 

88. 
Rezerva legală 87—90, 
Rezoluţiune 74., . 
Sarcine H, 70, 
Servitute 63... 
Sta: estimativ 22, 23 28, 

Succesiune 37, 3. 
Terţe persoane 27, 74, 5, 

76. 
Testament 5, 43, 49, St, 

53, 55. 
Testament olograf 49, S5. 
“Franscripţiune 24—27, 85. 
Urmărire silită 25, 60, 65, 

66, 85. 
Uzufruct (3, 

- Doctrină, 

4. Textul art. 937 din codul civil ro- 

mân cuprinde o inexactitate deoarece se 

prevede că: „Revocarea se poate cere de 

femee fară nici o: autorizaţie“, ceeace e 

„Notă sub C. Apel Galaţi S. 1. 78 din 27 Mai 1935, Pand. Rom. 

p. 1683; . - 

de drept civil comparat, p. 4%. 

greşit exprimat deoarece revocarea dona- 

fiunei nu se cere în justiție, ci donatorul 

îşi manifestă numai voința de a revocă 

donaţiunea. (Alexandresco, ed. '2-a, IV, 

partea I, p. 734, nota 3), 

9, In dreptul vechiu românesc (Co- 

dul Calimach şi Codul Caragea), dona- 

țiunile între soți, crau. în principiu, 0- 

prite. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 

Î, p. 73, text şi nota 4): 

3, Donaţiunea între soţi, în timpul că- 

sătorici, după o părere, este o adevărată 

donaţiune pentru cauză de moarte. (Ioul- 

lier, V, No. 11; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 2587). 

4, După altă părere, donaţiunca între 

soți, în timpul căsătoriei are un caracter 

mixt de donaţiune între vii şi de dona- 

țiune pentru cauză de moarte: (Troplons, 

Donations cet testaments, LV, No. 2640; 

Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 

2388). 
5, După a treia părere, trebucşte de 

făcut o distincţiune: dacă donaţiunea, în- 

tre soţi, în timpul căsătoriei, cuprinde 

numai bunurile prezente, ea produce prin- 

cipalele. efecte ale donațiunei între vii, 
iar dacă ca cuprinde cumulativ, bunurile 

prezente şi bunurile viitoare, ca are ca- 

racterele şi efectele unui testament. (Du- 

ranton, IX, No. 778; Dalloz, Rep. Dis-" 

positions entre vils, No. 2389). . 
6. După a patra părere, dominantă, 

donaţiunea între soți, în timpul căsătoriei, 

este o adevărată donaţiune între _vii însă 

revocabilă. (Demolombe, XXIII, No. 440; 

Mourlon. II, No. 514, 1004; Demante et 
Colmet de Santerre, IV, No. 276 bis, |; 

Aubry ct Rau. cd. t-a, VIU, $ 744, p. 105; 

Dalloz, REP Dispositions entre “il, No. 
2587; Suppl.. Dispositions entre vils,. No. 

596; Laurent, XV, No. 314; Huc, VI, No. 

370; Baudry et Colin, Donations et testa- 

ments, II, No. 4005; Josserand, III No. 
1818; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea |, 

p. 742; Comp.: C. Hamangiu, [. Rosetti- 
Bălănescu şi A]. Băicoianu, III, No. 1546). 

-'7„ După această a patra părere, dona- 
țiunile între soți, în timpul căsătoriei, vor 
trebui guvernate atât în ceeace priveşte 

formele, cât şi în ce priveşte efectele, 
de regulele aplicabile la donaţiunile în- 
tre vii, (Dalloz,.Râp.. Dispositions entre 

vifs, No. 2390; Baudry et Colin; Dona- 
tions et testaments, II, No. 4006; Alexan- 
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dresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 743; C., Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- coianu, III, No. 1546). , | , „8. Această soluţiune Îşi găseşte apli- - cațiunea, chiar dacă obiectul donaţiunci ar constă din bunuri care vor există la decesul donatorului şi chiar dacă actul ar fi calificat o donaţiune pentru cauză de moarte. (Aubry et Rau, cd. 4-a, VIU, 
$ 744, p. 107; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea I, p. 745, 744; Contra: Du. 
ranton, IX, No. 778). 

9. Soţul minor mai m 
poate face o donaţiune 
timpul căsătoriei, deo 
între soţi în timpul ce 
o adevărată dona 

are de 16 ani nu 
celuilalt soţ, în 

arece donaţiunea 
ăsătoriei constitue 

țiune care nu poate fi făcută decât de persoanele majore. (Toul- 
lier, V, No. 923; Duranton, VIII, No. 184; Demolombe, XXIII, No. 462; Grenier, Do- 
nations ct testaments, II, No. 461; Mass6 et Vergâ sur Zachariac, III, $ 522, nota 6, p. 557; Troplong, "Donations et testa- ments, IV, No. 2645; Demante et Colmet de Santerre, 1V, No. 276 bis, 1V; Mour- lon, II, No. 1005; Aubry et Rau, cd. 4-a, VIII, 3 744, p. 103; Dal oz, Rep., Disposi- 
tions centre, vi[s, No. 2407; Suppl., Dis- positions entre vifs, No. 597; Laurent, :XV, No. 337; Iluc, VI, No. 470; Baudry ct Colin, Donations ct testaments, II, No. 4007; Josscrand, III, No. 1819; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, parica I, p: 744; Contra: Va. zeille, Successions, Art, 904, No. 2), , 10. Soţul pus sub consiliu judiciar nu poate face celuilalt soț, o donaţiune, în timpul căsătoriei, fără asistenţa _consi- liului său, (Toullier, V, No. 925; Duran- ton, VIII, No. 184; Demolombe, XIII, No. 466; Grenier, Donations ct testaments, II, No. 461; Troplong, Donations ct testa. ments, IV, No. 2645; Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 276 bis, IV; Aubry et Rau, cd. 1-a, VIU, $ 744, p. 108; Dal- loz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 2407; Suppl., Dispositions entre vils, No. 597; Laurent, XV, No. 557; Huc, VI, No.:470; Baudry ct Colin, Donations ct testaments, 
II, ' No. 4007; Josserand, III, No. 1819; A- lexandresco, ed. 2-a, IV, parica I, p. 726, nota 5, 744; Contra: Merlin, Repertoire, Don manuel, $ 2, No. 11). 

Femeea căsătorită sub regimul da- 
u poate să dăruiască soţului său, în timpul căsătoriei, bunurile sale dotale, 

deoarece legea opreşte înstrăinarea bu- nurilor dotale în afară de cazurile pre- văzute anume. (Demolombe, XXIII, No. 464; Laurent, XV, No, 337; Baudry et Co- lin, Donations et testaments, II, No. 4007: Josscrand, III, No. 1819; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 744, 745; Contra: Du- ranton, XV, No. 534: Troplong, Donations et testaments, IV, No. 2647). 
12. Capacitatea soţilor de a-şi face unul altuia donaţiuni, în timpul căsăto- 

riei şi de a le primi, se va apreciă în 
momentul facere; donațiunilor sau a ac- ceptării lor, când. ea sa făcuț prin act 
separat. (Toullier, V, No. 920; Deino- 
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lombe, XXIII, No. 465; Grenier, Donations ct testaments, II, No. 453: Troplong, Do- 
nations et testaments, IV, No. 2049; Aubry et Rau, cd. 4-a. VIII, $ 744, p. 108; Dalloz. Rep. SuppL, Dispositions entre vis, No. 598; Josserand, III, No. 1819; Alexan- dresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 745). 

13. Astiel o donaţiune, chiar de bu- nuri viitoare, făcută de un soț celuilalt 
soţ, în timpul căsătoriei, rămâne valabilă dacă ulterior unul dintre soți este con- damnat la muncă silnică pe_viaţă. (De- molombe, XXIII, No. 465; Demante et Colmet «de Santerre, IV. No. 276 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 744, notele 14, 15, p. 108, 109; Dalloz, Rep, Suppl., ispositions centre vi[s, No. 59; Alexan- dresco, ed. 2-a, IV, partea |, p: 245). 14. Deasemenea, donaţiunca ar ră- mâne valabilă, dacă ulterior soțul dona- tor ar fi declarat în stare de faliment, (Demolombe, XXIII, 'No. 465; Demante ct Colmet de Santerre, IV, No. 276 bis, IV; Aubry et Rau, cd. 4-a, VIII, $ 744, p. 108; Laurent, XV, No. 537; Alexan- dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 745). 5. Donajiunile între soţi, în timpul căsătoriei pot aveă de obiect: bunurile prezente, bunurile viitoare şi cumulativ | bunurile 'prezente şi cele viitoare. (Del vincourt, II, p. 448; Demolombe, XXIII, No. 455, 456; Poujol, Donations ct testa- ments, Art. 1096, No. 8; Troplong, Dona- tions ct testaments. 1V, No. 26535; De.- mante et Colmet de Santerre, IV, No. 276; Aubry_ct Rau, ed. 4-a, VIII, Ş 744, p. 105; Dalloz, Rep., Dispositions en- tre viis, No, 2377; Laurent, IV, No. 345; Josserand, III, No. 1815; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 729; C. Haman- ziu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1546). 

- 16. Donaţiunca între soți, în tim- nul căsătoriei poate fi făcută sub con- dițiune potestativă din partea donatoru- lui. (Demolombe, XXIII, No. 455 urm-; Demante ct Colmet de Santerre, IV, No. 276; Dalloz, Rep. ispositions entre vifs, No. 2379; Laurent, XV, No.:315; Alexan: dresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 729). 17, Deasemenea, donaţiunea între soți, in timpul căsătorici, poate fi făcută sub rezerva de a dispune de un obiect sau o sumă, rezervă care profită donatarului în cazul când nu se dispune de suma sau obirctul rezervaţ. (Dalloz,. Rep. Dispo- sitions entre vifs, No. 2329). ” „18. Condiţiunile de formă ale dona- țiunilor făcute între soți în timpul căsă- torici, sunt acele ale donațiunilor între vii. (Dalloz, Rep, Suppl., Dispositions entre vi[s, No. 597; Josserand, III, No. 1810; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea |, p. 752.753; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bă- lănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 1546). 9. Donaţiunile între soţi, în timpul căsătoriei, trebuesc făcute prin act! au- tentic, potrivit formelor prevăzute de art. 951 ce. civ. fr. (S15 ce. civ. rom.). (Toulliier, V, No. 917; Demolombe, XXIII, No. 445; 
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Grenier, Donations ct. testaments, JI, No. 

457; Troplong, Donations et testament, 

1V, No. 2651; Demante ct Colmet de San- 

terre, LV, No. 274 bis, ll; Mourlon, Il, No. 

1005; Aubry ct Rau, ed. s-a, VIII, $ 744, 

p. 4101; Dalloz, Râpu Dispositions entre 

viis, No, 2392; Suppl. Dispositions entre 

vifs, No. 597; Laurent, NV, No. 514; Bau- 

dry ct Colin, Dopations ct testaments, 

II, No. 4011; Josserand, III, No. 1811; A- 

lexandreseo, ed. 2-a, IV. partea I, p. 733; 

C. Hamangiu. 1. Rosetti-bălănescu şi AL. 

Băicoianu, Il, No. 1546). 

20, Donatiunile între soţi în timpul 

căsătoriei, trebuesc acceptate de soţul 

donatar în mod expres. ([oullier, Y, No. - 

99; Durantan, IX, No. 74%; Demolombe, 

SXILL, No. 446; Troplong, Donuations_ ct 

testaments, IV, No. 2653; Demante et Col- 

_met de Santerre, IV, No. 276 bis, Il; Au- 

bry et Rau, cd. 4-a, VIII, $ 744, p. 101; 

Dalloz, Râp., Dispositions entre vis, No. 

2395; Suppl., Dispositions entre vifs, 1N0. 

597; Baudry et Colin, Donations et testa- 

ments, II, No. 4011; Josserand, III, No. 

1811; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 

IL, p. 733; C: Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- 

nescu şi Al. Băicoianu, ll, No. 1546). 

- 24, Soții pot să-şi facă în timpul că- 

sătoriei daruri manuale. (Josserand, IL, 

No. 1811). 

99, Donaţiunile de bunuri prezente 

între soți în timpul căsiitorici care au de 

obiect lucruri mobile, trebuese întovără- 

şite de un stat estimativ. Toullier, YV, 

No. 917; Demolombe, XXIII, No. 445; Gre- 

nier, Donations ct testaments, LII, No. 

459 bis: Troplong, Donations et testa- 

ments, IV, No. 2651; Marcad6, Art. 1096, 

No.. 1; Demante ct. Colmet de Santerre; 

IV, No. 276 bis, V; Aubry et Rau, cd. 

4-a, VIII, $ 744, p. 101; Dalloz, Rep. Dis- 

positions entre vifs, No. 239; Suppl., 

Dispositions entre _vifs, No. 397; Laurent. 

XV, No. 320; Baudry et Colin, Donations 

ct testaments, II, No. 4011; Josserand, III. 

No. 1811; Alexandreseo, cd. 2-a, IV, par- 

tea |, p. 733; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- 

Jănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1546). 

"28, La donaţiunile de bunuri viitoare 

făcute între soţi în timpul căsătoriei, care 

au de obiect lucruri mobile, statul esti- 

mativ este inutil. (Demolombe, XXIII. No. 

457; Troplong, Donations et testaments, 

IV, No. 2654; Aubry et Rau, cd. 4-a, VIII, 

$ 744, p. 101; Dalloz, Râpu Dispositions 

entre vis, No. 2595; Laurent, XV, No. 321; 

Baudry et Colin, Donations et testaments, 

ŢI, No. 4011; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

partea I, p. 735). - 

„24, Donaţiunile făcute între soți în 

timpul căsătoriei, privitoare la imobile 

prezente, _. trebuesc transcrise. (Demo- 

- lombe, XXIII, No. 447: Marcad6, Att. 1096, . 

No. 1; Demante et Colmet de Santorre, 

IV, No. 276 bis, V; Aubr 
VIII, $ 734, p. 101; Dalloz, Rep, Dispo- 

sitions entre vifs, No. 2396; Suppl., Dis- 

ositions entre vifs, No. 397; Laurent, XV, 

0. 310; Baudry et : Colin, Donations et 
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et Rau, ed. t-a,. 
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testaments, II, No. 4011, 4012; Josserand, 

UI, No. 1812: Alexandresco, cd. 2-a, IV. 

partea I, p. 733; C. Hamangiu, I. Rosetti- 

Bălănescu şi Al. Băicoianu, JIU, No. 

1546). 
” 

25, Iuteresul acestei transcrieri este 

peniru a sustrage, aceste imobile dela ur- 

mărirea creditorilor donatorului şi a 

nu fi supuse unei ipoteci legale, căci în 

cecace priveşte înstrăinarea sau ipoteca- 

rca lor, ele pot fi făcute de donator de- 

oarece cl are facultatea de a revocă do- 

naţiuneă._ (Dalloz, Rep-, Dispositions en- 

tre vifs, No. 2596; Baudry et Colin, Do- 

nations ct testaments, II, No. 4019; Jos- 

serand, III, No. 1812; Comp: C. Haman- 

piu, ]. Rosetti-Bălănescu şi AJ. Băicoianu, 

LI]. No. 1546). 
26, Donaţiunile făcute între soţi, în 

timpul căsătoriei, privitoare la imobile 

viitoare, nu trebucsc transcrise. (Demo- 

lombe, XXIII, No. 447: Trovlons, Dona- 

tions ct testaments, IV, No. 263% Mar- 

cade, Art. 1096, No. 1; Demante ct Colmet 

de Santerre, 1V, No. 276 bis. V: “Aubry ct 

Rau, ed.:4-a, VIII, S 744, p. 101: Dalloz, 

Râp., Dispositions_ entre vis, No. 2397; 

Laurent, XV, No. 319, 324; Baudry et Co- 

lin, Donations et testaments, IL, No. 401î; 

Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Ip. 

735). i - 

27, Donaţiunea . între soți în timpul 

căsătoriei, cumulativă de bunuri prezente 

şi viitoare privitoare la imobile, va fi 

bine ca soţul donatar s'o transcrie în re- 

pistrul de transcripțiuni pentru ca în ca- 

7ul când va optă pentru bunurile pre- 

zente să poată revendică dela terţi Io. 

bilele pe care le-a înstrăinat donatorul. 

(Laurent, XV, No. 260, 521: Alexandresco, 

ed. 2-a, IV, partea I, p. 255, 734). 

28, [n cazul când donaţiunea cumu- 

lativă de bunuri prezente şi viitoare cu- 

prinde şi lucruri mobile, după o părere, 

ca va trebui să fie însoţită de un act esti- 

mativ pentru a fi validă, deoarece în ca- 

zul când donatarul se foloseşte de drep- 

tul de optiune, donaţiunea cumulativă se 

transformă într'o donațiune , de bunuri 

prezente. (Demolombe,. XXIII, No. 363; 

Mourlon, Il, No. 9s8; Demante et Colmet 

de Santerre, LV, No. 257: bis, II; Aubry 

ct Rau. ed. 4-a, VII, $ 740, p. 97). 

- 29, După altă părere, donatarul cu- 

mulativ al bunurilor prezente şi viitoare 

poate revendică dela moştenitorii dona- 

torului, bunurile mobile, chiar dacă nu 

sa făcut actul estimativ. (Duranton, IX, 

No. 753; Troplone, Donations et  testa- 

ments. ÎV, No. 2444; Laurent, XY, No. 

261; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

partea Î, p. 719, 720. 734 nota 1). 
„80, Donaţiunile făcute între soți în 

timpul, căsătoriei, oricare ar fi calificarea 

ce li sar fi dat,'sunt revocabile. (Delvin- 

court, II, p. 448; Duranton, IX, No. 720; 

Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 744, p. 105; 

Dalloz, Râp., Dispositions entre Es, No. 

9584; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 

594; Tuc, VI, No. 471; Baudry cet Colin, 
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-Donations et testaments, IL, No. 4015; Pla- niol, III. No. 5217; Josserand, ILI, No. 1816; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 728. 
756; C. Hamangiu, ]. Hosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, Il], No. 1546, 1549), 

381, Dcaseimenca, aceste donaţiuni sunt 
revocabile, oricare ar fi forma lor. (Del- 
vincourt, II, p. 443; Duranton, IX, No. 
720; Aubry et Rau, ed. s-a, VIII, $ 744, p. 105; Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vils, No. 2425; Iluc, VI, No. 471; Baudry 
ct Colin, Donations ct festaments, II, No. 
4015: Josserand, III, No. 1816; Alexan- 
dresco, cd. 2-a, 1V, partea I, p. 755; C. 
Hamangiu, -|. Roseiti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, III, No. 1546, 1549), , 
82, Donaţiunile făcute între soţi, în 

timpul căsătorici. sunt revocabile, fie că 
le poartă asupra bunurilor prezente, fie 
că poartă asupra bunurilor viitoare. (C. 
Hamangiu, I. Rosctti-Bălănescu și AL 
Băicoianu, III. No. 1549). , 
33, Au se poate deroză nici direct nici 

indirect dela revocabilitatea donaţiunilor 
făcute între soți în timpul căsătoriei, de- 
oarece aceustă dispozițiune este de ordine 
publică. (Duranton, IX, No. 770; Troplong, 
Donations et testaments, IV, "No. 2663; 
Aubry et Rau, ed. s-a, VII, $ 744, p- 103; 
“Dalloz, Rep., Dispositions entre vi s, No. 
2581; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
595; Laurent, XV, No. 315; lue, VI, No. 
+71; Baudry et Colin. Donations et testa- 
menis, Îl, No. 4016; Planiol, III, No. 3218; 
Josserand, III, No. 1816: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea |, p. 736; C. Hamangiu, 
|, Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Îl, 
No. 1549). NR 
84, isifel donatorul nu poate achiesă 

la o hotărîre prin carei s'a respins cererea 
de nulitate introdusă contra unei dona. 
țiuni deghizate sau făcută prin persoană 
interpusă. (Troplong, Donations cet testa- 
ments, IV. No. 2663: Aubry ct Rau, ed. 
4-a, VIII. $ 744, p. 103). 

25, Darul manual făcut între soți” în 
timpul căsătoriei, este revocabil: “(Dal- 
loz, R€p., Dispositions entre vifs, No. 2195: 
Laurent, XV, No. 327; Hue, VI, No. 471; 
Alexandresco, cu. 2-a, IV, partea 1, p. 735). 
36. Liberalităţile indirecte propriu 

zise, făcute între soți în timpul că- 
sătorici, sunt revocabile. (Dalloz, Rep. 

ispositions entre vils, No. 2407), 
37, Renunţarea la o 'suceesiune fă- 

cută de un soţ în favoarea . celuilalt soț. 
comoştenitorul său, este revocabilă, de- 
oarece constitue o liberalitate indirectă. 
(Dalloz, Rcp., Dispositions entre vifs, No. 
24109). IE 

38, Dacă însă renunțarea la succe- siune este făcută din cauza greutăților de lichidare sau din cauză că succesiunea este îndoelnică, această renunțare nu este revocabilă chiar dacă soțul celălalt ar îi realizat vreun beneficiu, deoarece nu constitue o liberalitate. (Dalloz, Rep. Dis- positions entre vifs, No. 2430). | 
39. Liberalitatea care rezultă dintro asigurare asupra vieţii, făcută de un soț 
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în profitul” celuilalt 'soț în timpul căsă- 
toriei, este revocabilă. (Baudry et Colin, 
Donatious cet testaments, 11, No. 4045; A- 
lexandresco, ed. 2-a, 1V, partea 1, p. 735). 
40. Donaţiunile! deghizate sub” forma 

unui contract cu titlu oneros sau făcute 
„prin persoane interpuse, care au avut loc 
„între soți în timpul căsătoriei, sunt IEvo-" 

(Dalloz, _Râp.,. Dispositions entre cabile. 
vils, No. 2427; Suppl., Dispositions entre 
vi[s, No. 595; Laurent, XV, No. 327;. Huc, 
VI, No. +71; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea I, p. 735, 736). ” : 

4 |. Alotivul care a determinat pe le- giuitor să admită revocarea donaţiunilor 
dintre soţi, este ci adescori aceste dona- liuni sunt determinate de influenţa unui soț asupra celuilalt soţ şi poate mai târ- ziu, soțul donator poate să se căiască de donajiunea făcută şi să poată reveni a- supra ci. (Planiol, III, No. 3219; Josserand, 
IMI, No. 1816; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, 
partea _I, p. 735; Comp.: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, 

„No. 1551), 
42, Liberalităţile între soți făcute în timpul căsătoriei, după o părere, sunt revocabile după voința donatorului şi la disereția lui ca şi legatele, fără să fie ne- Vole a se invocă vreo cauză legală . de revocare. “(Troplong, Donations ct testa- ments, IV, No. 2640; Marcade, Art. 1096, No. 4; Dalloz, Rp. Dispositions entre vils, No. 2582; Baudry et Colin, Dona tions et testamenis, II, No, 4014; Planiol, III, No. 3217; Josserand, III, No. 1805, 1816; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I. p. 728, 739, 740; C. Hamangiu, |. Rosetti= Bălănescu și Al. Băicoianu, IM, No. 1550), 43, După altă părere, . revocarea li- - beralităţilor “făcute între soți în timpul căsătoriei, a fost introdusă de către le- giuitor numai în scopul de a protejă pe soţul donator de captațiile sau ingratitu- dinea soţului donatar sau chiar contra propriei sale anirenări, aşă încât Tevo- carca nu este pur potestativă din partea donatorului, ca legatele. (Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 2382). 
44, Donajiunile între soţi, făcute în timpul căsătoriei sunt revocabile pentru „ Deexecuiarea sarcinelor sau pentru in- gratitudine. (Aubrv cet Rau, ed. 4-a, VIII, $ 244, p. 105; Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 2383: Baudry et Colin, Do- nations ct testaments, II, No. 4010: Alexan- dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 739). 
45, Donaţiunile între soţi; făcute în timpul căsătoriei, nu sunt revocate pen- tru naştere de copii. (Dalloz, Râp., .Dis- positions entre viis, No. 23$5; Josserand. INI, No, 1815; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea I, p. 739; C. Ilamangiu, |. Rosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1552), 468. Donaţiunile 

prin pronunțarea divorţului contra soţu- lui. donatar. (Alexandresco, cd. 2-a, 1V,. “partea I, p. i ! 4'7, Nevocarca donaţiunilor făcute în 
739). 

, între soţi făcute în! . timpul căsătoriei sunt revocate de drept: 

7
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tre soţi, în timpul căsătoriei, poate fi 

expresă sau tacită. (Demolombe, XXIII, 
No. 478; 'Troplong, Donations ct testa- 

ments, IV, No. 2067; Aubry et Rau, cd. 

4-a, VIII, $ 744, p. 113; Dalloz, Râp., Dis- 

positions entre vifs, No. 241i; Suppl., Dis- 

positions entre _vifs, No. 602; Laurent, 

XV, No. 551; Huc, VI, Nos 471; Baudry ct 

Colin, Donations et testaments, II, No. 

4021; Planiol, III, No. 3222; Josserand, il, 

No. 1816; Alexandresco, cd. 2-a, 1V, partea 

I, p. 740; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 

nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1550). 

48, Revocarea expresă a unci dona- 

țiuni făcute între soți în timpul căsăto- 

riei are loc prin aceleaşi forme ca și pen- 

iru revocarea testamentelor, adică prin- 

irun testament sau printr'un act auten- 

” tie, (Demolombe, XXIII, No. 478; Grenier, 

Donations et testaments, Il, No. 462: Tro- 

plong, Donations et testaments, IV, No. 

9665: Marcadâ, Art. 1096, No. 4; Demante 

ct CGolmet de Santerre, LV, No. 276 bis, 

IX; Aubry et Rau, ed. t-a, VIII, $ 744, p. 

114; Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 

No. 2410; Suppl., Dispositions entre viis, 

No. 603; Laurent, XV, No. 531; Huc, VI. 
No. 471; Baudry et Colin, Donations et 

testaments, II, No. 4002; Josserand, Îll, 

No. :1816; Comp.: Alexandresco, cd, 2-a, 

IV, partea 1, p. 740; C. Hamangiu, |. 

Rosetti-Bălănescu şi Al Băicoianu, III, 

No. 1550). , 

49, Revocareaa expresă a unci dona- 

țiuni făcute între soți în timpul căsăto- 

riei, nu poate avcă loc printrun act sub 

semnătură privată care nu îndeplineşte 

condiţiunile de formă ale unui testament 

olograf. (Demolombe, XXIII, No. 478; De- 

mante ct Colmet de Santerre, IV, No. 

276 bis, LX; Dalloz, Rep. Suppl» Disposi- 

tions entre viis, No. 603; Baudry et Co- 

lin, Donations et testament, II, No. 4022; 

_ Josserand, III, No. 1816; Comp.: C. Ha- 

mangiu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi AL Băi- 

_coianu, III, No. 1550); A 

50. După altă părere, revocarea ex- 

presă a unci donaţiuni făcute între soți, 

în timpul căsătoriei, poate aveă loc. şi 

printrun act sub semnătură privată. 

chiar dacă el nu ar îi scris în întregime şi 

datat de donator. (Coin-Delisle, Commen- 

taire, Art. 1096, No. 15; Laurent, XV, No. 

531 Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea |, p. 

740). - 

54. Un testament care ar conţine 

clauza că orice testament anterior este 

revocat, nu aduce, în principiu, revocarea 
unei' donaţiuni făcută de testator. soțu- 
lui său în timpul căsătoriei. (Toullier, V, 

-No. 928: Demolombe, XXIII, No. 479; Tro- 

plong, Donations et testaments. IV, No. 

2666; Aubry et Rau, ed. t-a, VIII, $ 744, 

p. 114; Dailoz, Râp. Suppl. Dispositions 

entre vifs, No. 60£: Laurent, XV, No. 33i; 
Baudry ct Colin, Donations et testaments, 

II, No. 4023). 
- "59. Donaţiunea între soți, făcută. în 

timpul căsătoriei poate fi revocată şi în 

mod tacit. Revocarea tacită poate rezultă 
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din orice acte sani fapte ale donatorului,. 
din care se deduce în mod neîndoios in- 
tențiunea sa de a revocă donaţiunea. (De-. 

molombe, XXIII, No. 430; Aubry ct lau, 
cd. 4-a, VIII, $ 744, p. 114; Dalloz, Râp... 

Suppl., Dispositions entre vifs, No. 605; 
Laurent, XV, No. 332; Huc, VI, No. 471;. 

Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 4024; Josserand, III, No. 1816; A- 

lexandresco, cd. 2-a, IV, partea Î, p: 740;: 

C. Hamangiu, ]. Rosetti Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1550). 

58, Hegulele prevăzute la revocarea. 
tacită a testamentelor își găsesc aplica-- 
țiunea şi la revocarea tacită a donaţiuni-- 
lor fiicute între soţi, în timpul căsătorici.. 
(Demolombe, XXIII, No. 450, 4Si; Aubry 
ct Rau, ed. 4-a, VIII, $ 744, p. 115; Dal- 
loz, Rep, Suppl., Dispositions entre viis,. 
No. 605; Comp.: Alexandresco, cd. 2-a, 
IV, partea 1, p. 740; Contra: Demante et 
Colmet de Santerre, IV, No. 276 bis, LX). 

54, Un act posterior care ar cuprinde: 
dipoziţiuni incompatibile sau contrare do- 
najiunei, aduce revocarea ci: (Dalloz, 
Râp., Dispositions entre _viis, No. 2414;. 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 
740). 

55, Asticl un testament olograf po-: 
sterior care cuprinde dispoziţiuni incom- 
patibile cu o donaţiune între soţi, aduce- 
revocarea donaţiunei în tot ce e contrar 
acestui testament. (Demolombe, XXIII, 
No. 431; Troplong, Donations et testa- 
menis, IV, No. 2667; Aubry ct Rau, ced.. 
4-a, VIII, $ 744, p. 115; Dalloz, Rep, 
Suppl., Dispositions entre vils, No. _605;: 
Alexandresco, cd. 2-a, 1V, partea I, p- 
740; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, SII, No. 1550). . , 

56. Deasemenea revocarea tacită a 
unci donaţiuni făcută între soți, în timpul: 
căsătoriei, poate rezultă dintr'o donaţiune 
posterioară făcută altei persoane. De- 
molombe, XXIII, No. 4S1; Troplong, Do- 
nations ct testaments, IV, No. 2667; 
Aubry et Rau, cd. 4-a, VIII, S$ 744, 

„p. 115; Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions: 
entre vifs, No. 605; Laurent, XV, No. 332: 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 4024; Planiol, III, No. 3222; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 740). 

57. Instrăinarea cu orice titlu făcută. 
de donator, a bunului dăruit înainte su- 
țului său, aduce revocarea donaţiunei. 
(Demolombe, XXIII, No. 4831; Aubry cet 
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 744, p. 115: Dalloz, 

_Râp., Dispositions entre vils, No. 2416; 
Laurent, XV, No. 332; Huc, VI, No. 47i;. 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 4024; Planiol, LII, No. 3222; Jos- 
serand, IL, No. 1816; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 740; C. Hamangiu, 1. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II!, 
No. 1546). 
58, Instrăinarea parţială, aduce revo- 

carea donaţiunei numai pentru bunurile 
înstrăinate. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea |, p. 241). 

59, În cazul donațiunei tuturor bunu- 
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rilor prezente şi viitoare. înstrăinarea de “către donator a unora din Bunurile dă- 
ruite, nu aduce revocarea donaţiunci, ci 
în acest caz, soțul donatar are dreptul 
“să ceară preţul vânzării. (Baudry ct Co- lin, Donations et testaments, II, No. 4025), 

60. Vânzarea silită a bunului dăruit, . 
nu aduce revocarea donaţiunei făcută în- tre soți în timpul căsătoriei. (Dalloz, Râp., 
Dispositions entre viis, No. 2419). 

61. Faptul că soţul donator, după fa- 
“cerea donaţiunei, face datorii mari, nu -aduce revocarea donaţiunei de bunuri prezente. (Demolombe, XXIII, No. 492; Troplong, Donations et testamenis, IV, No. 2670; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 744, p. 116; Dalloz, Rep., Dispositions en- tre vifs. No. 2398; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 741). 

2, Dacă însă soțul donator “a lăcut soțului său o donaţiune de bunuri vi- itoare, datoriile făcute de donator, po- sterior facerei donațiunei, 
-din bunurile ce vor rămâne la decesul 'său.. (Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 2420). 

63. Faptul donatorului de a stabili un “drept de uzufruct sau servitute asupra lucrului dăruit, restrânge drepturile do- natarului în măsura în care au fost con- stituite _ aceste drepturi. (Demolombe. „XAIII, No. 4%; Troplong; Donations et testaments, IV, No. 2067; Laurent, XV, o. 553; Josserand, III, No. 1816; Alexan- -dresco, cd. 2-a, IV, partea I, p. 741). - 64, Faptul soțului donator de a ipo- „_“tecă imobilul dăruit anterior soţului său, nu aduce revocarea 
“donatarului Proprietatea acestui imobil. (Delvincourt, II, p. 657; Toullier, V, No. 94; .Demolombe, XXIII, No. 492; 'Tro- plong, Donations et testaments, IV, No. :266S; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII; $ 744. p, 115; Dalloz, Râp., Dispositions entre vi[s, No. 2421; Laurent, XV, No. 333; Bau- dry cet Colin, Donations ct testamenis, 
II, No. 4024; Josserand, III, No. 1816; A- lexandresco, ed. 2-a. IV, partea |, p. 
+1). 

” ” 65. In acest caz, după o părere, imo- bilui dăruit va rămâne grevat de ipoteca instituită de donator şi moştenitorii a- cestuia nu vor fi obligaţi a degrevă imo- bilul de ipotecă, însă dacă soţul donatar plăteşte ipoteca pentru a evită o urmă- rire silită a imobilului ipotecat, el va -aveă recurs contra moștenitorilor pentru 
a-i restitui suma plătită. (Delvincourt, II, 'p. 657; Toullier, V, No. 924; Demolombe, 
“XXIII, No. 482; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 744, p. 115; Dalloz, Rep. Disposi- tions_ entre vils, No. 2421; Baudry et Co- lin, Donations et testaments, II, No. 4024). 

66. După altă părere, dacă soțul do- nator ipotechează imobilul durui., această 
ipotecă este în sarcina soţului donatar, care nu va aveă dreptul în caz de urmă- 
rire din partea creditorului ipotecar, de- 
cât la excedentul preţului adjudecării 
asupra sumei ipoiecei. (Troplong, Dona- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE ÎNTRE SOȚI 

se vor scade. 

donaţiunci și nu ia: 

- Art, 937 

lions ct testaments, LV, No. 2663; Dalloz, 
cp. Dispositions entre vis, No. 2421). 
67, Potrivit dispozițiunilor .art. 109 C. civ. În. (957 c. civ. rom), prin excep- 

țiune dela regula generală, femeca  că- 
sătorită poate să revoace donaţiunea fără 
autorizația soţului sau a justiţici, . deoa- 
rece ea trebueşte să fic liberă în expri- 
marea voinței sale în actul pe care îl în- 
dreaptă contra soțului său. (Demolombe, 
XXIII, No. 476: Laurent, XV, No. 334; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, II, 
No. 4014; Josserand, III, No. 1816; Alexaun- 
dresco. ed. 2-a, LV. partea |, p. 737; C. 
Hamangiu, IL, Nosetti-Bălinescu şi AL 
Băicoianu, III, No. 1551). | 
68, Facultatea de a revocă o dona- țiune făcută între soți, în timpul căsă- 

torici, nu poate fi exercitată de către cre- 
ditorii soțului donator, deoarece este nor 
sonală acestuia. (Demolombe, XXIII, No. 
477; Troplong. Donations ct testaments, 
IV, No. 2672; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VIII, 
$ 744, p. 116: Laurent, XV, No. 554; Huc, VI, No. 471; Baudryv et Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 4017; Planiol, III. No. 5220; Josserand, III, No. 1816; Alexan- dresco, cd. 2-a, IV, partea 1, p. 737; C, Hamangiu, | Rosetti-Bălănescu şi. AL. Băicoianu, III, No, 1551). 

9. Deasemenea facultatea de a Te- vocă o donaţiune făcută între soţi, în timpul căsătoriei, nu poate fi exercitată 
de către moştenitorii soţului donator, de- 
oarece prin decesul donatorului, dona- 
țiunea_ a devenit irevocabilă. (Dalloz, 
Rep. Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
2555; Laurent, XV, No. 354; Huc, VI, No. +71; Baudry ct Colin. Donations et testa- 
menis, II. No. 4017; Planiol, Ill, No. 3220; Josserand, III, No. 1816; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea 1, p. 735, 737; C. Ha- 
mangiu, Î. loseiti-Bălănescu şi AL Băi- 
coianu, III, No. 1554), - 70. Revocarea donajiunei făcută între soți în timpul căsătoriei, poate fi cerută de moștenitorii soțului donator, potrivit dispozițiunilor art. 937 c. civ. Îr. (835 c. civ. rom.), fie pentru neexecutarea sar- cinclor, fie pentru cauza de ingratitudine din partea soțului donatar. (Demolombe, XXIII, No. 455. 456; 'Demante et Colmet de Santerre, IV. No. 276 bis, Val; Aubry 
ct Rau, ed. 4-a, VIII, $ 744, p. 105; Dalloz, - 
Rp. Dispositions entre vis, No. 2385; 
Huc, VI, No..471; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea 1, p. 737, nota 2). 

1 |. Creditorii soțului donator vor pu- tea atacă donaţiunea cu acţiunea pau- liană, dacă a fost făcută în frauda drep- turilor lor. (Demolombe, XXIII. No. 495 urm.;_Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 737, 745, 7144). 

72, Soţul donator poate cere revocarea 
donaţiunci făcută în timpul căsătoriei, 
chiar după decesul soțului donatar, con- ira moștenitorilor acestuia, care sunt che- 
maţi a culege beneficiul liberalităţii. (De- 
molombe, XXIII, No. 469, 470; Troplong, 
„Donations et testaments, TV, No. 2659, 2043; 
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- Demante et Colmet de Sanierre, IV, No. 

976 bis, VI: Aubry et Rau, ed. 4-a, VIU, 

“S 744, p. 115; Dalloz, Rep» Dispositions 

entre viis, No. 2406; Suppl., Disposition» 

entre vifs, No. 601; Laurent, XY, No. 330; 

Huc, VI, No. 471; Baudry et Colin, Doua- 

tions ct testaments, IL, No. 4018; Planiol, 

III, No. 3021; Josserand, III, No. 1816; 

Alexandresco, cd. 2-a, LV, partea |, p. 

735, 757, 740; C. Hamangiu, |. Rosetti- 

Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 1549). 

73, Această soluţiune arc loc atât 

când donaţiunea are de obiect bunuri vi- 

itoare, cât şi în cazul când donaţiunea 

are de obiect bunuri prezente. (Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 734, 755), 

74. Revocarca unci donaţiuni făcută 

între soţi, în timpul căsătoriei, are efect 

retroactiv şi aduce desfiinţarea tuturor 

"drepturilor dobândite de terţi dela dona- 

tar, asupra bunurilor dăruite, deoarece 

terții când au contractat cu soțul dona- 

tar ştiau că bunurile dăruite erau su- 

puse revocării. (Demolombe, XXIII, No. 

484; Troplons, Donations et testamente, 

IV, No. 2674; Laurent, XV, No. 335; Bau- 

dey et Colin, Donations ct testaments, Îl, 

No. 4036; Planiol. II, No. 3235; Alexan: 

dresco, cd. 2-a, LV, pariea Ip. AM C. 

Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi + 

Băicoianu, III, No. 1555). , 

75, Donatorul care a revocat donaţiu- 

nea făcută soțului său, care a avut de 

obicet un imobil. are dreptul să revendice 

acest imobil dela terţul căruia dona- 

tarul i l-a înstrăinat fie cu titlu oneros, 

fie cu titlu gratuit. (Troplonc, Donations 

ct testâments, LV, No, 2674; Dalloz. Rep. 

Dispositions_entre, vils, No. 2424; C. Ila- 

mangiu, |. Rosctti-Bălănescu și Al. Băi- 

coianu, Il, No. 1555). N 

76. Dacă însă obiectul donaţiunei vor 

fi fost lucruri mobile, terţii se vor puteă 

pune la adăpostul dispozițiunilor art. 2279 

e. civ. fr. (1909 ce, civ. romi, invocând 

prescripțiunea instantance. (Dalloz, Rep. 

Dispositions entre viis, No. 2424; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea Ip. 7: C 

Hamangiu. ]. Rosetti- 3ălănescu şi Al. Băi- 

coianu, II, No. 1555). - 
77, În caz de revocarea donaţțiunci, 

soțul donatar va trebui să restitue bu- 

nurile dăruite împreună cu toate foloa- 

- sele ce le-a. tras,-afară de fructele per- 

cepute înainte: de revocare, deoarece a 

fost posesor de bună credință ână la 

această dată. :(Demolombe, AXIIT, No- 

485; Demante et Colmet de Santerre, 1V, 

No. 276! bis, IX; Laurent. XV, No. 335; 

Alexandreseo, cd. 2-a, IV, partea |, p- 

749). , , . 

- 78, Donaţiunile făcute între soți în 

timpul căsătoriei, de bunuri viitoare, cu- 
mulative de bunuri prezente şi viitoare 

şi cele făcute sub condițiuni potestativc, 

în dreptul francez, devin: caduce prin 

predecesul soţului donatar. (Demolombe, 

XXIII, No. 475; Dalloz. Râp,, Dispositions 

entre vifs, No. 2403: Suppl., Dispositions 

entre vis, No. 600; Laurent, AV, No. 359; 

DESPRI: DISPOZIȚIUNILE INTRE SOȚI Codul civil 

Baudry et Colin, Donations et testaments,. 

II, No. 4020; Josserand, III, No. 1820 bis; 

Comp-: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea. 

|, p. 739, nota Î). - : 

79, In dreptul român donaţiunile _de- 

hunari viitoare: şi cele cumulative de bu- 

nuri prezente şi viitoare nu devin caduce- 

prin predecesul soțului donatar, ci trec la 

moştenitorii acestuia dacă nu au fost re- 

vocate de soțul donatar. (Alexandresco, 

ed. 2-a, IV, partea I, p. 235, 759). 
80, Donaţiunile de bunuri prezentc,. 

făcute înire soți în timpul căsătoriei, 
după o părere, sunt caduce_ prin prede- 

cesul soţului donatar. (Coin-Delisle, Com- 

mentaire, Art. 1096. No. 6; Toullier, V. 

No. 918; Duranton, IX, No. 777; Grenier, 

Donations ct testaments, Il, No. 454; Pou- 

jol, Donations ct testamenis, Art. 1096, 

No, 7; Marcad6 Art. 1096, No. 3; Dalloz. 

Râp., Dispositions entre vifs, No. 2404). 

84. După altă părere, dominantă, do- 

nuţiunile de bunuri prezente.. făcute în- 

tre soți în timpul căsătoriei, nu sunt rc- 

vocate prin predecesul soţului donatar. 

ci ele trec la moştenitorii acestuia, dacă. 

donatorul nu le-a revocat în timpul vieţii 

soțului donatar. (Demolombe, NXIU, No. 

469; 'Troplong,. Donations ct testaments, 

IV, No, 2659; Demante ct Colmet de San- 

terre, IV, No. 276 bis, VI; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, VII, '$ 744, nota 24, p. 110; Dal- 
loz, Rep.. Suppl., Dispositions entre vifs, 
No. 600: Laurent, XV, No. 539; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, II, No. 
4019; Josserand, III, No. 1820 bis; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 758). 
89, In această a doua părere, pentru 

ca predecesul soţului donatar să aducă 
revocarea de drept a donaţiunei, tre- 
bueşte ca donatorul să fi prevăzut în mou 
neîndoios această clauză de revocare, a- 
dică să fi stipulat dreptul de reîntoarcere: 
convențională. (Demolombe. XXIII. No. 

471: Aubry et Rau. ed. a, VIII, $ 744, 

nota 25, p. 110; Alexandresco, ed. 2-a, 

IV, partea I, p. 75$, nota 2). 
„83. Donaţiunile făcute între soţi în 
timpul căsătoriei, produc aceleaşi efecte 
ca şi donațiunile făcute între persoane 
străine, afară de revocabilitatea lor care 

“se aplică numai la donaţiunile făcute între 
soți. (Dalloz, Rep., Dispositions entre vils, 
No. 9318; Suppl., Dispositions entre viis, 
No.'599; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 745). 
84. Donatarul bunurilor prezente do- 

bândeşte proprietatea bunurilor dăruite 
de soțul său, din momentul. facerei do- 
naţiunci şi acceptărei ci, deoarece a- 
ceastă  donaţiune este considerată ca 
donaţiune între vii: (Demolombe, XXIII, 
No. 461; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VIII, $ 
744, p. 109; Laurent, XV, No. 558; Huc, 
VI, No. 470; Baudry ct Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 4008; Alexandresco. 
ed. 2-a, IV, partea 1, p. 745). 
85, După acceptarea donaţiunei de 

către soțul donatar, şi transcrierea ci, 

creditorii soțului; donator nu mai pot ur- 
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mări bunurile dăruite,  (Demolombe, 
ANII, No. 461; Troplong, Donations et 
testaments, LV, No. 2642, 26537; Mourlon, 
II._No. 1005; Aubry et Bau, cd. t-a, VIII. 
$ 744, p- 109; Laurent, NY, No. 338: Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, II, 
No. 4005; Alexandresco, ed. 2-a, 1Y, par- 
tea |, p. 745). 
86, La decesul soțului donator, soţul 

donatar nu are nevoie să facă o cerere 
de predarea bunurilor dăruite, chiar de 
bunuri viitoare, ci cl are delu această 
“dată dreptul la fructele produse de bu- 
nurile dăruite, afară de ucele percepute 
cu bună credinţă de moştenitorii dona- 
torului. (Demolombe, XXIII. No. 464: Tro- 
vlong, Donations et testaments, IV, No. 
.2660; Aubry ct au, ed. 4-a, VILE, $ 744, 
p. 109; Laurent, NV, No. 326, 35$S: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 744; Con- 
tra: Duranton. LX, No. 778). 
87. Donaţiunile între soţi făcute în 

timpul căsătorici, fiind donaţiuni între vii, 
vor fi reduse după reducerea legatelor, în 
-cuzul când vor întrece cotitatea disponi- 
bilă, atingând _rezerva legală.  (Demo- 
lombe, XXIII, No. 468: Troplong, Dona- 
tious ct testaments, IV, No. 2061; De- 
mante et Colmet de Santerre, LV, No. 276 . 
bis, VIII; Mourlon, IL, No. 1005; Aubrv et 
Rau, ed. s-a. VIII, $ 744, p. 109: Dalloz, 
Rep., Dispositions centre vifs, No. 2408; 
Tuc, VI, No. 470; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, Il. No. 4009; Josse- 
rand, III, No. 1879: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea I, p. 745; Contra: Duranton, 
IX, No. 557). , 
88. Această soluţiune are loc fie că 

“obiectul donaţiunei sunt bunuri prezente, 
fie că sunt bunuri viitoare sau când do- 
națiunea este făcută cu rezerva de a dis- 
“pune de un anumit obicet. (Baudry et 
Colin, Donations et testaments, II. No. 
-4009; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
]. p. 746). 
89. li cazul unei donaţiuni de bunuri | 

prezente, făcute între soţi în timpul că- 
'sătorici şi dacă mai există şi alte dona- 

„iuni între vii, care toate la un loc aduce 
-atingere rezervei legale, toate acestea, in-! 
clusiv donaţiunea dintre soţi, vor fi re- 
duse în_ordinea datei lor, (Demolombe, 
NAIL, No. 466; 'Troplong, Donations et 
testaments, IV, No. 2661: Massc et Vergâ 
sur Zachariae, II, $ 457, nota 7, p. 1483; 
Demante ct Colmet de Santerre, 1V, No. 
276 bis, VIII; Mourlon, II, No. 1005; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 747, p. 109; 

Art. 938. — Soții nu 
nici prin acte între vii, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE ÎNTRE SOȚI 

pot, în timpul maritagiului, să-și 
nici prin testament, vre-o donaţiune mu- 

_ Art, 938 

Laurent, XI. No. 97; XII, No. 188; AV, 
No. 540; Iluc, VI, No. 470; Baudry ct Co- 
lin, Donations ct testaments, IL; .No. 4009; . 
Josserand. III, No. 1819; Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea |, p. 745). 
90. In cazul unci donaţiuni de bunuri 

viitoare, făcute între soţi, în timpul că- 
sătoriei şi dacă mai există şi alte dona- 
țiuni între vii, care toate la un loc, aduc 
alingere rezervei legale, după părerea 
dominantă, se va reduce mai întâi dona- 
țiunca între soţi, oricare ar fi data ci, 
(Troplong. Donations ct testamenis, 1Y, 
No. 2661; Demante et Colmcet de Santerre, 
IV, No. 276 bis, VII; Aubry ct Rau, ed: 
4-a, VIII, $ 744, p. 110; Dalloz, Rep., Dispo- 
sitions entre vifs: No. 2409; Contra: De- 
molombe, XXIII, No. 467; Iluc, VI. No. 
470: Baudry et Colin, Donations cet tes- 
taments, II, No. 4009: Alexandresco, ed: 
2-a, IV, partea I, p. 746). 

_ Jurisprudenţă, 
(continuare de la 1924 până la 1927). 

|. Art. 957 e. civ. stabileşte principiul 
că orice donaţiune făcută între soţi, în 
timpul căsătoriei este revocabilă, această 
dispozițiune fiind generală rezultă că so- 
tul donator poate să revoace donaţiunca 
făcută în timpul căsătoriei atât în tim- 
vieței soțului donatar, cât şi după înce- 
tarea din viață a acestuia, . 
Această interpretare rezultă clar din 

analiza dispozițiunii cuprinse în art. 937 
al. 1 c. civ,, cât şi din cercetarea voinţei 
reale a legiuitorului. 

Principiul revocărei donaţiunei edictat 
de art. 957 îşi are motivarea în faptul că 
în cele mai multe cazuri donaţiunile în- 
tre soţi sunt făcute sub influenţa pasiu- 
nei, deci acest motiv a determinat pe le- 
giuitor să permită soţului, ca să revină: 
asupra 'actului său, deci donatorul poate 
exercită acțiunea în revocare şi după 
decesul soţului donatar. 

Modificarea punctuaţiunei prin supri- 
marca virgulei după cuvântul căsătoriei 
nu poate arcă nici o influență asupra 
înțelesului textului art. 937, fapt ce re- 
zultă din simpla cetire a acestui articol. 

O metodă de interpretare ştiinţifică nu 
se poate înlemeiă numai pe o schimbare 
de punctuație, pentru a stabili ca legiui- 
“torul a înțeles să modifice natura unci 
instituțiuni juridice. (C. Apel laşi, S$. |, 
14 din 50 lan. 1925, Jur. Gen. 1925, No. 
1222). . 

îacă, - 

tuală şi reciprocă printr'unul şi același act. (Civ. 857, 936; Civ... 
Fr. 1097). 

Text. fr. Art. 1097. — Les. &poux ne pourront, pendant le mariage, se 
faire, ni par acte entre-vifs ni par testament, aucune donation mutuelle et râei- 
proque par un seul et meEme acte. 
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„Bibliografie (continuare). 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE ÎNTRE SOȚI Codul civit 

Docan P. Geonce, Studii de drept civil comparat, p. 43. 

Doctrină, 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 1097 c. 
civ. Îr. (938 c. civ. rom.), soţii nu pot în 
timpul căsătoriei, să-şi facă donaţiuni 
mutuale prin un singur şi acelaş act, 
deoarece donaţiunile între soţi. sunt 
revocabile. (Demolombe, XXIII, No. 449; 
Mourlon, II, No. 1002; Dalloz, Râp., Dis- 
positions entre vifs, No. 2450; Laurent, 
XV, No. 322; Baudry ct Colin. Donations 

“et testaments, II, No. 4027; Planiol, III, 
No. 3215; Colin et Capitant, III, No. 824; 
Josserand, III, No. 1813; Alexandresco, ed.: 
2-a, IV, partea 1, p.*734; IV partea II, p. 
19; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, JII,.No. 1548). 

-9, Viitorii soți pot să-şi facă donaţiuni 
mutuale prin contractul lor de căsătorie, 
deoarece aceste donaţiuni sunt irevoca- 
bile. (Laurent, XV, No. 325; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 12, nota 2). 

2, Soții pot să-şi facă donaţiuni mu- 
tuale prin acte separate, chiar făcute și 
autentificate în acelaş moment. (Merlin, 
Râpertoire, Donation, section 11; 'Toul- 
lier, V, No. 916; Duranton, LĂ, No. 770; 
Demolombe, XXIII, No. 450; Grenier, Do- 
nations ct testaments, II, No. 452; Tro- 
plong, Donations ct testamenis, IV. No. 
2692; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 244, 
p. 102; Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vis, No. 2451: Laurent, XV, No.:525; Huc, 
VI, No. 472; Baudry et Colin, Donations 

„145, p. 

ct testaments, Il, No. 4028; Josserand, Ill, 
No. 1815; Alexandresco, cd. 2-a, IV, par-. 
tea II, p. 12). 
“4, Nu este revocabilă clauza prevăzută 
într'o donaţiune mutuală, făcută prin acte 
separate, că fiecare donaţiune nu va aveă 

efect decât dacă cealaltă donajiune nu 
va fi revocată. (Coin-Delisle, Commen- 
taire, Art. 1097, No. î; Contra: Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vifs, No. 2452). 

5, Donaţiunile mutuale făcute între 
soți, prin acte separate sunt revocabile: 
(Dalloz, Rep., Dispositions entre viîs, No- 
2455). 

6. Dispoziţiunca de prohibiţiune pre- 
văzută de art. 1097 c. civ. În. (935 c. civ. 
rom.), își găseşte aplicaţiunea şi la cazut 
când ambii soţi fac o donaţiune unci terţe: 
persoane, rezervându-şi uzuiructul bunu- 
lui dăruit sau constituind în folosul lor 
o rentă viageră şi prevăd clauza că în- 
tregul uzufruct sau întreaga rentă via- 
geră va îi reversibilă în favoarea soțului: 
care va supravieţui. (Demolombe, XAIII, 
No. 449; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VIII, & 

102; Dalloz, Rep... Dispositions. 
entre vils, No. 2155; Suppl., Dispositions. 
entre vifs, No. 607; Laurent, XV, No. 324; 
Baudry et Colin, Donations et testamenis,. 
II, No. 3599; Comp.: C. Hamangiu. |. Ro- 
setti Biilinescu şi Al. Băicoianu, II, No. 
1 . 

ZI. A sc vede: art. 857 din codul civil 
cu notele respective. 

Art. 939. — Bărbatul sau femeea care, având copii dintr'alt 
maritagiu, va trece în al doilea sau sub-sequente maritagiu, nu 

va puteă dărui soțului din urmă decât o parte egală cu partea. 

legitimă a copilului ce a luat mai puţin, și fără ca, nici întrun: 

caz, donaţiunea să treacă peste cuartul bunurilor. (Civ. 763, 841, 

847 urm., 940 urm.; Civ. Fr. 1098). RR 

Teat fn. Art. 1098. — I'homme ou la femme' qui, ajant des enfants d'un 

autre lit; contractera un second ou subsequent mariage, ne pourra donner ă- 

son nouvel &poux qwune part d'enfant I6gitime le moins prenant, et sans que: 

dans aucun cas, ces donations puissent exeâder le quart des biens. 

Bibliografie (continuare). 

Cennax AL, Notă sub Trib. Gorj S. II, 5S7 din 10 Octombrie 1924, Curier Jud. 31/1925; 
CossrAkrIxESCU JAc. N., Despre tesfamente p. 155 urm.; 

- LĂZĂRESCU EM. AL., Des droits du conjoini survivant, p. 142. 

Conservare 59. 
Copii adoptați 6, 54. 
Copii legitimaţi 4, 33, 
Cupii legitimi 1-16 3%— 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Beneficiu de inventar 3. 

Cumul 81. 
„Deces 9— 15, 35—38, 40, 52, 

Abandonare 31. 
59, 60, 62, 71, 74. 

Accepta.e 32. Caducitate 36, 37. S0, 52—63, 65-67, 71, Descendenţi 1, 40, 52, 

Adonţiune 6, 54. Căsătoric de a doua î urme Copil concețut 2, Divorţ 5. 

Ascendenţi 15. | Căsătorii multiple 17, 18. Copil natural 7. Donaţiuni cu sarcine 26- 

Asigurare 31. " Coluziune 66. „Copil unic 3. Donaţiuni de bunuri pre= 
Bani 10. „ (Concubin 20. Crecitori 64, 69, 71, îi, zente 24, 
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“Donaţiuni de bunuri vii- 
toare 24. 

Donaţiuni În timpul că- 
sătorici 24, 

Donaţiuni indirecte 23— 

*Donaţiuni între soţi 1 urm. 
„Donaţiuni mutual» 27, 
Donaţiuni ordinare 19, 

22 00, 83, 533, 43, 46,64, 
70, 79—81, 84. 

-Donatiuni rcmuneratorii 
26 

Donaţiuni viitorului soţ 
o .») 

-Dotă %, 30. 
- Fraudă Gu 

Fructe 73, 
Imobile 05. 
lacetare din viaţă,a se ve- 

deă cuvântul: „Deces“, 
„Instituţiune contractuală 

30 43, 35, 36. 
Intenţiune 12, 
Legatar 63, 70, 77, 84. 
„Lucru cert 10. 
Masa bunurilor 75, 76,77. 
Moarte, a se vedeă cu- 

vântul: „Deces, 
Mobile 85, 
„Muştenitori 55, 31, 77. 
Ned maitate 43, 43, 52, 57, 

6 
„Neglijentă 65. 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE ÎNTRE SOȚI 

Nulitate 6). 
Ooţiune 4), 79.. 
Pact succesoral 60. 
Parte disponibilă 14, 15, 

10 40, 49, 70, 00, 81, 

Paste egală 10, 11, 12, 43, 
17, 30, 37—43, 5), 76,77, 
t, BI, 02, 

Plata datoriilor 32 34. 
Predcces, a se vedeă cu- 

vântul: „Deces*, 
Prescripţie 74, 
Prezumpţiune 92, 
Raport 76, 77, 
Reducţiune 9, 41, 54—75, 

79, 6, V2—04. 
Renunţare 16, 41, 42, 45, 
5 0, 62, 68, 61, 

Reprezentare 30, 
Revendicare 72, 73 . 
Recervă 15, 19, 45, 46,62, 

5 
Sarcine 26, 
Scutire de raport 77. 
Sfertul succesiunei 44, 17, 

4, 50, 8, 
Străini 93, 
Substituţiune vulgară 37. 
Sume de ban: îv, 
Terte persoane 19, 2,33, 

70, 13, 
Testament 25. 
Universalitatea bunuriloz 

14, 15,   epoi 1,2,4. Uzufruct 42, 78. 

Doctrină, 

. Prin expresiunea: „având copii“ în- 
trebuințată de legiuitor în art. 1093 c. civ. 

sîr. (939 c. civ. rom.), trebuesc să se înţe- 
leagă şi nepoţii născuţi din copiii unei 
căsătorii precedente, precum şi toţi des- 
cendenţii legitimi de orice grad, (Toul- 
lier, V, No. 877; Duranton, IX, No. 803; 
Demolombe, XAIII, No. 557; Troplons, 
Donations ct testaments, IV, No. 2699; 
Mourlon, Il, No. 1017; Aubry ct Rau, ed. 
4-a, VII, $ 690, p. 272; Dalloz, Râp., Dis- 
“positions entre vils, No. 86S; Laurent, AY, 

vo, 384; Huc, VI, No. 435; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments, II, No. 1078; 
„Josserand, Il, No. 1828; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 754; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi.Al. Băicoianu, III, 
No. 1028). 

2, Deasemenea prin expresiunca: „a- 
“vând copii“, trebuesc să sc înţeleagă co- 
piii şi nepoţii din îii, nenăscuţi încă, dar 
concepuţi în momentul celebrărei căsă- 
toriei de a doua. (Demolombe, XXIII, No. 

_558; Grenier. Donations et testaments, II, 
No. 679; Aubry ct Rau, ed. t-a, VII, $ 
690, p. 272; Dalloz. Râp., Dispositions en- 

“tre vifs, No. 868; Laurent, XV, No. 585; 
Huc, VI, No. 485; Alexandresco, cd. 2-a, 
IV, partea |. p. 764, 763; C. Ilamangiu, 
]. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, SIŢ, 
No. 1028). 

2, Pentru ca dispoziţiunile art. 1098 
c. civ. îr. (959 c. civ. rom.), să-şi găscască 

<aplicaţiunca, nu este necesar ca să existe 
mai mulţi copii din căsătoria precedentă, 
ci este deajuns dacă există un singur co- 
pil sau un singur. nepot de fiu din căsă- 
-toria precedentă. (Dalloz, Rep., Disposi- 
ions entre vis, No. 868, 869; Laurent, 
XV, No. 383; IHuc. VI, No. 455; Baudry et 

-tează din viaţă inaintea sa, prohibițiue 

Art. 939 

Colin, - Donations ct testaments, II, No. 
4076, 4077; Planiol, III, No. 3259; Josse- 
rand, III, No. 1S28; Alexandresco, cd. 2-a 
IV, partea I, p. 752, nota îi; C. Hamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, IL, 
No. 1028). — 

Au Prin copii trebuesc înţeleşi şi copiii 
legitimaţi care sunt puşi pe acecaş treaptă 
cu copiii legitimi. (Baudry et Colin, Do- 
nations ct testaments, LI, No. 4008; Pla- 
niol, III, No. 3239; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea 1, p. 252, nota 2; C. Iaman- 
piu, |. Rosetii- Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1028). 

5, Prin copii se înțeleg, deasemenea, 
copiii dintr'o căsătorie anterioară, desfă- 
cută prin divorț. (Planiol, Il, No. 3240; 
Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea I, p. 732, 
nota 2; C. Hamangiu ]. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, ÎL, No. 1028). 

6. Copiii adoptivi ai soţului donator 
nu intră în categoria copiilor despre care 
vorbeşte art. 1093 c. civ. Îr. (939 c, civ. 

„rom.), deoarece ci nu sunt născuţi din- 
tr'o căsătorie anterioară a donatorului 
care deci nu poate trece într'o a doua că- 
sătorie, după cum cere acest articol. 
(Massâ et Verge sur Zachariac, III, $ 461, 
nota 4, p. 105; Troplong, Donations et 
testaments, IV, No. 2701; Aubry et Rau, 
cd. d-a, VII, $ 690, p. 275; Huc, VI, No. 
485; Baudry et Colin, Donations et tes- 

- taments, ÎI, No. 4078: Planiol, IL, No. 
3239; Josserand, III, No. 1837; Alexan- 
dresco, cd. 2-a, IV, partea l; p. 752, nota 
2; C. Ilamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 1028; Contra: De- 
molombe, VI, No. 163; XII, No. 560, 55%; 
Baudry et Châncaux, Personnes, IV, No. 
93). 

7. Copiii naturali faţă de căsătoria 
mamci lor, intră în categoria copiilor 
prevăzuţi de art. 939 c. civ. rom., deoarece 
în dreptul nostru ci au faţă de mama lor 
naturală aceleaşi drepturi ca şi copiii le- 
gitimi. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
], p. 752, nota 2, 756; C. Hamangiu, 1- 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1028). 

8. Dacă din căsătoria anterioară nu 
există copii, dispoziţiunile - art. 1098 c. 
civ. fr. (959 ce. civ. rom), nu-şi'vor găsi 
aplicaţiunea, ci se va aplică dreptul co- 
mun. (Demolombe, XXIII, No. 555; Lau- 
rent, XV, No. 582; -Josserand, III, No. 
1824; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea 1, 
p. 754; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi AL. Băicoianu, III, No. 1024). 

9. In cazul când copiii pe care îi aveă 
donatorul în momentul căsătoriei, înce- 

nea prevăzută de art. 1098 e. civ. fr. (939 
c. civ. rom.), încetează şi reducţiunea dis- 
pozijiunei făcute în favoarea soțului de 
al doilea, nu mai are loc. (Toullier, V, No. 
878; Duranton, IX, No. 825; Grenier, Do- 
nations _ cet testaments, II, No. 680; Tro- 
plong, Donations et testaments, IV, No. 
2699, 2702; Mourlon, II, No. 1017; Dalloz, 
Rep. Dispositions entre 'vils, No. 870; 

— 363 — |



Art. 939 

Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 4097; Planiol, III, No. 3217, 58148; 

Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 
754, 756). 

10. In cazul când unul sau mai mulţi 

copii ai donatorului încetează din viaţă 

înaintea acestuia, acest fapt poate pro- 

duce efecte asupra drepturilor soţului do- 

natar: astfel dacă donaţiunca constă din- 

tro parte egală cu partea unui copil, ca 

creşte prin decesul unuia dintre, copii; 

dacă însă donaţiunea constă dintr'o sumă 

de bani, o cotitate determinată sau un 

lucru cert, predecesul copilului donato- 

rului nu măreşte partea donatarului. 

(Daltoz, Rep., Dispositions entre vis, No. 

871). - : - 

4 [, In cazul când toţi copiii donato- 

rului încetează din viaţă înaintea aces- 

tuia, trebueşte de făcut o distincţiune: 

dacă donațiunea constă într'o parte egală 

_cu partea unui copil, fără altă determi- 

“nare, donaţiunea, după dispoziţiunile art. 

1098 ce. civ. îr. (959 c. civ. rom), nu va 

„putcă trece de un sfert din toate bunurile 

-donatorului. (Delvincourt, II, No, 44: 

“Toullier, V, No. 887: Duranton, LX, No. 

„824; Demolombe, XXIII, No. 590; Grenier, 

Donations et testaments, II, No. 693: Tro- 

plong, Donations et testaments, IV, No. 

2719; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 690, 
nota.4$, p. 287; Dalloz. Rep., Dispositions 

entre vits, No. 872: Suppl., Dispositions 

entre vifs, No. 872; Laurent, XV, No. 389). 

19, Dacă însă soțul donator ar fi fă- 

cut vreo anumită determinare, se va ur- 

mă conform intențiunei sale. (Dalloz, 

Rep. Dispositions entre vifs, No. 872; 

Suppl., Dispositions entre viis, No. 218). 

12, Astfel soţul donatar ar puteă luă 
mai mult de un sfert din bunuri, dacă 
în dispozițiune i s'ar fi dat toată partea 

disponibilă care ar rămâne la. decesul! do- 

natorului. (Demolombe, XXIII, No. 590;: 

Aubry et Rau, ed. t-a, VII, $ 690, nota 
48, p. 257; Dalloz, Rep. Dispositions entre 
-viis, No. 872). | 
14, Deasemenea soţul donatar ar pu- 

teă luă totalitatea bunurilor, dacă dona- 
torul ar fi prevăzut în dispoziţiune că 
partea egală cu partea unui copil va fi 

totalitatea bunurilor dacă la decesul său 

nu rămâne nici un copil în viaţă. (Dalloz, 
Râp.. Dispositions entre viîs, No. 872). 

15, In cazul când donaţiunea constă 
din totalitatea bunurilor de care poate 
dispune donatorul, predecesul tuturor 
copiilor, va face ca donaţiunea să fie su- 
pusă la rezerva copiilor comuni ieşiţi din 

“a doua căsătorie, sau în lipsa lor, la re- 
zerva ascendenţilor. (Toullier, V, No. 858; 

Duranton, IX, No. 8%; Grenier, Dona- 
tions et testaments, Îl, No. 682; Dalloz, 

Rep.. Dispositions entre vifs, No. 872). 
"16. In cazul când copiii renunţă la 

succesiunea donatorului, se vor aplică re- 

gulele precedente privitoare la predece- 

sul copiilor. (Dalloz, Râp., Suppl. Dis- 
positions centre vis, No. 218; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea I. p. 754). 

.. a 
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17. După părerea dominantă, dispozi- 
țiunile art. 1098 ce. civ. În, (939 c. civ. 
rom.), după care donatorul care se rc- 
căsătoreşte, având copii din precedenta: 
-căsătorie, nu poate da soțului său, mai 
mult .de o parte egală cu partea. unui 
copil, şi fără ca ca să treacă de un sfert 
din bunurile sale, îşi găsește aplicaţiunca. 
la diversele căsătorii pe care le-ar puteă 
contractă succesiv donatorul. Astfel dacă 
un bărbat, având copii, se recăsătoreşte: 
şi dă soţiei sale sfertul bunurilor sale. 
nu poate da, dacă se recăsătoreşte a treia. 
oară. celei de a treia soție nimic din bu- 
nurile sale. (Toullier, YV, No. 882; Demo- 
lombe, XXIII. 572; Grenier, Donations ct 
testaments, II, No. 712; Troplong, Dona-: 
tions cet testaments, LV, No. 2720; Mass 
et Vergc sur Zachariac, II, $ 4601, nota 
33, p. 170; Demante ct Colmet de San-. 
terre, 1V, No. 278 bis, XI; Aubry et Rau, 
cd. s-a, VIL, S$ 690, p. 256; Mourlon, II, 
No. 1018; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 873; Laurent, XV, No. 356; Huc, 
VI, No. 455; Baudry et Colin. Donations- 
ct testaments, II, No. 4095; Planiol, III, 
No. 3246; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea 1, p. 752, 753, 764). 

18. După altă părere, dacă donatorul 
contractează mai multe căsătorii succe- 
sive, fiecare soţie poate primi o porțiune 
de bunuri cu condiţiunea ca toate aceste- 
porjiuni adunate să nu întreacă porțiunea 

de care poate să dispue donatorul cu mo- 
rezervatari, prin liberalităţi, 

chiar dacă ele la un loc ar întrece un sfert 

din bunurile:sale. (Duranton, IX, No. S04;: 
Taulier, Thcorie raisonnce du code civil, 
IV, p. 946). | 

19. Dispoziţiunile art. 1098 ce. cir. fr. 
(939 c. cir. rom.), care limitează porţiunca: 
de care poate dispune soţul care sc re-- 
căsătoreşte având copii din o precedentă. 
„căsătorie, nu-şi găsesc aplicaţiunea decât . 
la donaţiunile făcute în favoarea noului: 
soj, iar nu şi la donaţiunile ce le-ar puteă 
face soțul în favoarea altor persoane şi 
cari pot fi făcute până la concurenţa por- 
țiunci disponibile ordinare. (Demolombe,. 
NAIL, No. 565: Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 690, p. 285: Laurent. XV, No. 391; 
Baudry et Colin, Donations cet testaments,. 
II, No. 4083: Alexandresco, ed. 2-a, IV,. 
partea Î, p. 755; C. Hamangiu, I. Rosctti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 1029). 
20. Dispoziţiunile art. 1098 -c. civ. fr. 

(959 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiu- 
nca la donaţiunile făcute în favoarea u-- 
nui concubin. (Baudry et Colin, Dona- 
tions et _testaments,. i, No. 4050, 4082; 
Planiol, III, No. 3241; Alexandresco, ed. 
2-a, IV. partea I, p. 755, nota 2). 
21. Dispoziţiunile, art. 1098 ce, cir. fr. 

(939 c. civ. rom.); îşi găsesc aplicaţiunea 
atât la donaţiunile făcute noului soţ prin: 
contractul de căsătorie, cât şi la cele fă- 
cute noului soţ în timpul căsătoriei. (Au- 
bry_ et Rau, ed. s-a, VII, $ 790, p. 27: 
Dalloz, Râp., Dispositions entre. rifs, No. 
876; Suppl., Dispositions entre viis, No.
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220; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |], 
p. 755). 

22, Deasemenea,  dispoziţiunile 
1095 ce. civ. În. (039 c. civ. rom.), îşi găsesc 

__ aplicaţiunea la donaţiunile făcute de un 
"văduv unei persoane, pe care apoi a 

luat-o în căsătorie, deoarece în acest caz 
donaţiunea este presupusă ca a fost fă- 
cută în vederea acestei căsătorii. (Toul- 
lier, V, No. 876; Demolombe, XXIII, No. 
574; Troplong, Donations cet testaments, 
IV, No. 2721; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
$ 690, p. 275; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 876: Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 220: Laurent, XV, No. 393: 
Baudry ct Colin, Donations et testaments, 
II, No. 4081; Contra: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea ], p. 755; C. Hamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, ÎN, 
No. 1029). 
23, Dacă însă se va stabili că dona- 

țiunea nu a fosi făcută în vederea că- 
sătoriei, donaţiunca va fi considerată ca 
o donaţiune ordinară. (Dalloz, Râp., Dis- : 
positions entre vifs, No. 876). 

24, Dispoziţiunile art. 939 c. civ. rom. 
îşi găsesc aplicaţiunca la tot felul de do- 
naţiuni, fie de bunuri prezente, fie de 
bunuri viitoare. (C. Hamangiu, ]. Rosetti- 
Bălănescu și Al. Băicoianu, III, No. 1029), 
25, Dispoziţiunile art. 1098 ce. civ. fr, 

(959 c. civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea 
atât la donaţiunile între vii, cât şi la li- 
beralităţile făcute prin testament. (Po- 
thicr, Contrat de mariage, VI, No. 547; 
Demolombe, ÎXIII, No. 573, 622: Aubry 
ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 6090, p. 273, 276; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
877; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
220; Baudry ct Colin, Donations ct tes- 
taments, II, 4055, 4086; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea IÎ, p. 749, nota 4, 755, 755; 
C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1027, 1029). . 

26. Deasemenea dispoziţiunile acestui 
articol îşi găsesc aplicaţiunea şi la dona- 
țiunile remuneratorii şi la donațiunile cu 
sarcinc, când excedentul liberalităţii gra- 
tuite asupra sarcinci oneroase, lasă aces- - 
tor acte caracterul de donaţiuni. (Aubry 
et: Rau, cd. 4-a, VII, $ 690, p. 273: Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vifs. No. 877; 
Suppl., Dispositions entre viis, No. 221; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 755; 
Comp.: Laurent, XV, No. 397). 

27. Deasemenea  dispozijiunile art. 
1098 c- civ. fr. (939 c. civ, rom.), îşi găsesc 
aplicațiunea la donajiunile mutuale. (De- 
molombe, AXIII, No. 575; Grenier, D 
tions ct testaments, II, No. 693; Aubry ct 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 690, p. 273; Dalloz, 
Rcp., Dispositions centre viis, No. 877; 
Baudry ct Colin, Donations et testaments, 
ÎI, No. 4055; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea I, p. 755). 

28, Deasemenca  dispoziţiunile -aces- 
tui articol își găsesc aplicaţiunea tuturor 
avantajelor indirecte, chiar când actele 
din care ar 'rezultă aceste avantaje, ar. 
fi supuse în alte împrejurări regulelor 
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prevăzute pentru obligaţiile convenţio- 
nale. (Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 690, 
p. 975; Dalloz, Râp., Supple Dispositions 
entre vifs, No. 222; Baudry ct Colin, Do- 
nations ct testaimnents, II, No. 4088). | 
29, Astlel va fi pentru avantajele 

care ar putcă rezultă pentru cel de al 
doilea soţ din convenţiunile matrimoniale 
adoptate. (Duranton, IX, No. 805 urm; 
Grenier, Donations ct testamenis, II, No. 
694; 'Troplong, Donations ct testaments, 
IV, No. 2722; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, 
$ 090, p. 274; Dalloz, Rep, Dispositions 
entre vifs, No. 222; Baudry et Colin, Do- 
nations cet testaments, II, No. 41088; A- 
lexandresco, cd. 2-a, IV, partea 1, p. 755). 
20. Pentru a se vedcă dacă convenţiu- 

nile matrimoniale cuprind un avantaj 
pentru cel de al doilea soț, trebucește să 
se combine diferitele clauze, să se com- 
penseze beneficiul cu pierderile încer- 
cate de al doilca soţ şi să se ia în con- 
siderare rezultatul final. (Duranton, LX. 
No. 812; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 690, 
p. 276). , 

34, Contractul de asigurare asupra 
vieții contractat de un so în favoarea 
celuilalt soț, poate cade sub aplicaţiunea 
dispoziţiunilor art. 1098 c. civ. în. (939 ce. 
civ. rom-), deoarece poate constitui un 
avantaj indirect. (Dalloz, Râp., Suppl, 
Dispositions entre vils, No. 224). 
39, Donaţiunea unei părţi egale cu 

a unui copil, prevăzută de art. 1093 c. civ. 
în. (939 c. civ. rom.), sc ascamănă după 
o părere, în totul cu instituţiunea con- 
iractuală, aşă încât donatarul este obli-: 
gat să plătească toate datoriile donato- 
rului, dacă nu a primit sub bencficiu de 
inventar. (Troplong, Donations ct _testa- 
ments, IV, No. 2736; Dalloz,. Râp., Dispo- 
positions entre vifs, No. S92). . 
-- 88, După altă părere, această dona- 
iune este în acelaş timp o instituţiune 
contractuală şi o donaţiune între vii.. 
(Tuollier, V, No. 889; Grenier, Donations 
et testaments, II, No. 634; Vazeille, Suc- 
cessions, Art. 1098, No. 15; Dalloz, Rp. 
Dispositions entre viis, No. 892). 
24, Această donaţiune este o dona- 

iune între vii, deoarece soțul donatar 
nu ia partea sa în calitate de noștenitor,; 
ci în calitate de donatar; prin urmare, 
cl nu este ţinut la plata datoriilor dona- 
torului ultra vires emolumenti, ci până. 
la concurenţa părţii sale, el putând să se 
descarce de plata datoriilor, abandonând 
partea sa de donaţiune. (Dalloz, Râp., 
Dispositions entre vifs, No. $92). 
35, Această donaţiune este şi o insti- 

tuțiune contractuală deoarece partea do- 
natarului nu se poate fixă decât la dece- 
sul donatorului. (Dalioz, Râp., wisposi- 
tions entre viis, No. 892; Suppl., Dispo- 
sitions entre vils, No. 218). - i 

26, Această donaţiune fiind şi o in- 
stituțiune contractuală, ea devine caducă 
prin decesul donatarului întâmplat: îna- 
inte de decesul donatorului. (Toullier, V, 
„No. 890; Durantan, IX, No. 827; Demo-. 
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lombe, XXIII, No. 579, 580; Grenier, Do- 
nations ct testaments, II, No. 684; Tro- 
plong, Donations et testaments, IV, No. 
2737, 2758; Aubry et Rau. ed. 4-a, VII, $ 
690, p. 257; Dalloz, Râp., Dispositions en- 
tre viis, No. S92, 893; Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 225). 

27, Donaţiunea unei părți egale cu a 
unui copil este, în principiu,' caducă în 
caz de predeces al soţului donatar și nu se 
admite substituţiunea vulgară în favoa- 
rea copiilor decât dacă donatorul a pre- 
văzut-o în mod formal. (Toullier. V, No. 
690; Duranton, IX, No. 827; Vazeille, Suc- 
cessions, Art. 1095, No. 13; Troplong, Do- 
nations et testaments, IV, No. 2753; Dal- 
loz. Rep., Dispositions entre vifs, No. 895). 

28, Donajiunea unei părţi egală cu 
partea legitimă a copilului, prevăzută de 
art. 1098 c. civ. fr. (939 ce. civ. rom), este 
nedeterminată, deoarece ea se măreşte 
sau se micşorează, în limita sfertului bu- 
nurilor donatorului, după numărul co- 
piilor donatorului existenți la decesul a- 
cestuia. (Toullier, V, No. 856; Duranton, 
IX, No. 825: Aubrv ct Rau, ed. 4-a, VII, 
$ 690, p. 287: Dalloz, Râp., Dispositions 
enire vifs, No. 894; Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 218; Baudry ct Colin, Do- 
nations ct testaments, Il, No. 4087; Josse- 
rand. III. No. 183$, 1841; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea [, p. 758, nota î; C 
Hamangiu, Rosetti-Bălănescu și 
Băicoianu, III, No. 1030). 
29. După părerea dominantă, pentru 

calcularea părţii egale cu partea legitimă 
a copilului ce a luat mai puţin, se vor 

" socoti atât copiii din prima căsătorie, cât 
şi copiii din cea de a doua căsătorie. (De- 
molombe, XXIII, No. 595: Grenier, Do- 

- nations cet testamenis, II, No. 69; Aubry 
ct Rau. cd. t-a, VII, $ 690, p. 280; Dalloz, 
Rp. Disposilions entre viis, No. 89%; 
Suppl., Disposilions entre vifs, No. 2%; 
Tue, VI, No. 455; Josserand, III, No. 1858; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 
756; C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bilănescu şi 
AL. Băicoianu, III, No. 1030). 

490. In cazul când unul dintre copii 
a încetat din viaţă, lăsând mai mulţi co- 
pii, aceştia vor fi socotiți, la calcularea 
părții egale cu partea legitimă a copi- 
lului ce a luat mai puţin, numai în locul 
copilului pe care îl reprezintă. (Toullier, 
V, No. 877: Duranton. IX, No. 805; Demo- 
lombe, XXIII, No. 5s5; Grenier, Dona- 
tions et testaments, II, No. 704, 705: Tro- 
plong, Donations ct testamenis, IV, No. - 
2717; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 690, 
p. 250; Dalloz, Rep. Dispositions entre 
viis, No. 896; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, II, No. 4078, 4057; Planiol, . 
III, No. 5243; Josserand, IL, No. 1838; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 754, 
nota 4, 756; C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bă- 
lăncscu şi Al. Băicoianu, III, No. 1028). 
4], Chiar dacă un copil renunţă la 

reducţiune, el va fi socotit în numărul 
copiilor, pentru calcularea părţii egale 
cu partea legitimă a copilului ce a luat 
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mai: puţin. (Iroplong, Donations ct tes- 
taments, IV, No. 2730: Dalloz, Râp., Dis-" : 
positions entre vils, No. 897), 

42. Copiii care au renunţat la succe- 
siunea donatorului. nu vor intră în nu- 
măr pentru calcularea părții egale cu 
partea legitimă a copilului ce a luat mai 
puțin. (Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 690, 
p. 280; Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions 
entre vils, No. 226; IHuc, YI, No. 485; Bau- 
dry et Colin, Donations ct testaments, II, 
No. 4037; Josserand, III, No. 1558; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea |, p. 756; C. 
Hamangiu, |. Rosctti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1050). 
42. Deascmeneu, nici copiii excluşi 

dela succesiune pentru nedemnitate. (Au- 
bry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 690, p. 280; 
Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 226; Huc, VI, No. 455; Baudry 
et Colin, Donations ct testaments, II, No. 
4087; Josserand, III, No. 1855; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, IV, partea I, p. 756; C: 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al- 
Băicoianu, III, No. 1030). 

44%. In cazul când donatorul avanta- 
jtază pe unul dintre copiii săi din prima 
sau din a doua căsătorie, prin accasta el 
reduce donaţiunea soțului său, deoarece 
se reduce şi porțiunea celorlalţi copii şi 
potrivit dispoziţiunilor art. 1098 c. civ. 
fr. (939 c. civ. rom.). donatarul soț nu 
poate luă mai mult decât o parte egală 
cu partea legitimă a copilului ce a uat 
mai puţin. (Dalloz. Reâp., Dispositions en- 
tre vils, No. $935: Josserand, III, No. 1839; 

" Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea L, p. 737, 
758; C. Hamangiu, |. Rosctti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, ÎII.. No. 1030). 

5, Partea celui de al doilea soţ nu 
va putcă fi mai mică decât rezerva le- 
gală a unui copil, deoarece copiii donato- 
rului nu pot fi lipsiţi de rezerva lor le- 
gală. (Dalloz, Râp., Dspositions entre vifs, 
No. 898). : 
48. Dacă însă soţul donator a făcut 

copiilor săi donațiuni anterioare celei de 
a doua căsătorii, soțul donatar va puteă 
luă mai puţin decât rezerva legală a 
copiilor sau chiar nu va luă nimic, dacă 
donaţiunile anterioare, care sunt prefe- 
rate celei făcute celui de al doilea soţ, 
au absorbit toată cotitatea disponibilă. 
(Dalloz, Râp., Dispositions entre viis, No. 
S93; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, 
p. 765; C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1030). - 
47, Oricare ar fi partea pe care copi- 

lul ce ia mai puţin. ar fi luat-o efectiv, 
deoarece sar fi mulţumit cu mai puţin, 
partea soţului donatar nu poate fi mai 
mică decât partea legală a acestui copil. 
(Grenier, Donations et testaments, IL, No. 
79; Troplong, Donations et testaments, 
IV, No. 2713; Dalloz, Rep. Dispositions 
entre viis, No. 899; Huc, VI, No. 4855). 
48. Acceaş soluțiune va aveă loc şi în 

cazul când copilul va renunţă la succe- 
siune sau va fi îndepărtat pentru nedem- 
nitate, deoarece aceste fapte sunt străine 
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soțului donatar şi nu-i pot prejudiciă. 
(Troplong, Donations ct testaments, IV, 
No. 2714; Dalloz, Rep, Dispositions entre 
viis. No. 899). 
49, In cazul când liberalitatea celui de 

al doilea soţ, care se află în prezența 
copiilor defunctului din altă căsătorie, 
poartă asupra uzulructului bunurilor sale, 
se vor aplică dispoziţiunile art. 917 c. civ 
Îr. (844 c. civ. rom.), dacă uzufructul trece 
de venitul produs de partea disponibilă, 
iar. copiii vor avcă facultatea de a exer- 
cită opțiunea prevăzută de menționatul 
articol. (Josserand, III, No. 1840; C. Ha- 
mangiu. [. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1032). 

„ In cazul când donatorul, care nu 
a făcut alte donaţiuni sau legate, lasă 
unul până la trei copii, partea soţului 
donatar va fi de un sfert din succesiune; 
dacă donatorul lasă mai mult de trei co. - 
pii, pentru a se calculă partea soțului 
donatar, se va împărţi întreaga succe- 
siune în atâtea porţiuni câţi copii sunt. 
plus o porțiune egală pentru soţul dona- 
iar. (Demolombce, XII, No. 583, 58; 
Mourlon, Il. No. 1016. 1017; Demante ct 
Colmet de Santerre, IV, No. 278 bis, IV; 
Aubry et Rau, cd. 4-a, VIL, $ 690, p. 280; 
Laurent, XV, No. 392: Baudry ct Colin. 
Donations et testaments, II, No. 4087; Pla- 
niol, III. No. 3242; Josserand, III, No. 1838, 
1839: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1, 
p, 735, nota 4, 755, 756, text şi nota î; 

"C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu și Al. 
Băicoianu, III, No. 1030, 1031). 
51, In cazul când donaţiunile făcute 

soțului din a doua cisătorie sunt mai 
mari decât porțiunea ce i se atribue de 
art. 1098 c. civ. îr. (939 c-'civ. rom.), ele 
nu sunt nule, ci numai reductibile la a- 
ceastă porțiune. (Dalloz, R€p., Disposi- 
tions entre vis, No. 955; Huc, VI, No. 455; 

" Josserand, III, No. 1850: Alexandresco, ed, 
- 2-a, IV, partea I, p. 760; C. Hamaneiu, 

I. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1053). 
"52, Acţiunea în reducțiune aparține 
copiilor din prima căsătorie a soțului do- 
nator, iar în caz de deces a acestora sau 
de incapacitate, acţiunea în reducțiune 
aparține, descendenților lor. (Dalloz, Râp., 
Dispositions entre xifs, No. 902). 

58, Acţiunea în reducţiune aparţine 
nu numai copiilor legitimi, ci şi copiilor 
legitimaţi. (Demolombe, XXIII, No. 556; 
Troplong, Donations cet testamenis. IV. 
No. 2700; Aubry ct Rau, cd. 4-a, VII, $ 
690, p. 272; Dalloz, Rep., Dispositions en- 
tre vifs, No. 902; Suppl. Dispositions en- 
tre vifs,.No. 219: Huc, VI, No. 485; Bau- 
dry et: Colin, Donations et testaments, 
II, No. 4079). 

54, Copiii adoptați înainte de cea de 
a doua căsătorie, nu au dreptul să intro- . 
ducă acţiune în reducţiune, însă vor pro- 
fită de efectul reducţiunei dacă ca a fost 
cerută de copiii legitimi din prima căsă- 
torie. (Troplong, Donations et testaments, 
IV, No. 2701: Aubry et Rau, ed. 4-a, VII. 
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$ 690, p. 275; Dalloz, Râp., Dispositions 
entre vifs, No. 902: Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 219; Laurent, XV, No. 386; 
Huc, VI, No. 455; Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, II, No, 4080). 
58, Pentru ca copilul donatorului să 

poată cere reducţiunea donaţiunei făcută 
soţului din a doua căsătorie, trebueşte ca 
el să aibă calitatea de moştenitor a do- 
natorului. (Dalloz, Râp., Dispositions en- 
tre vifs, No. 906; Suppl., Dispositions: en- 
tre vifs, No. 228: Huc, VI, No, 485; Josse- 
rand, Il, No. 1851; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea I, p. 761: C. Hamangiu, L. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, IL, No. 
1035). . 
56, Astfel, copilul care a renunţat la 

succesiunea soțului donator, nu poate 
cere reducțiunea. (Toullier, V, No. ss0; 
Duranton. IX, No. 818; Demolombe, XXIII, 
No. 564; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 690, 
nota 40, p. 285; Dalloz. Rep, Dispositions 
entre viis, No. 906: Suppl.. Dispositions 
entre vifs, No. 228: Laurent, XV, No. 39; 
Huc, VI, No. 455; Baurdy ct Colin, Dona: 
tions ct testaments. II, No. 4093; Josse- 
rad, III, No. 1851; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. partea I, p. 754, 761: C. Hamanriu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎL, 
No. 1033; Contra: Grenier, Donations et 
testaments, II, No. 706; Troplons, Dona- 
tions ct _testaments, IV, No. 2724). - 
57, Deasemenea, nici copilul îndepăr- 

tat dela succesiunea donatorului pentru 
nedemnitate, nu poate cere reducţiunea 
şi. nici profită de reducţiunea donaţiu- 
nei făcută soțului de al doilea al dona-- 
torului. (Toullier, Y, No. 880; Duranton, 
IX, No. 818; Demolombe. XXIII, No. 564: 
Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 690, p. 283; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
906; Suppl., Dispositions centre vifs, No. 
228; Laurent, XV, No. 598; Huc, VI, No. 
455; Baudry ct Colin, Donations et 1es- 
taments, II, No. 4093; Josserand, III, No. 
1851; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1035). 
„58, Copiii exercită acţiunea în reduc- 

liune în numele lor personal iar nu ca 
avânzi-cauză ai, donatorului, autorul lor. 
(Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
911). 

59, Copiii din prima căsătorie nu pot 
cere reducțiunea liberalităţilor făcute so- 
țului, decât la decesul soțului dispună- 
tor, iar până la decesul acestuia nu pot 
luă nici o măsură de conservare. (Demo- 
lombe, XXIII, No. 562; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II; No. 4097; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea ], p. 761). 

60. Copiii din prima căsătorie nu pot 
renunță la acţiunea în reducţiune înainte 

ci numai după 
Orice renunțare ante- 
ncavenită, deoarece ar 

pact succesoral. (Dalloz, Râp., 
entre viis, No. 912; Baudry 

onations. ct testments, II, No. 
Alexandreseo, cd. 2-a, IV, partea 

decesul acestuia, 
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61|. Acţiunea în reducţiune a liberali- 
tăților excesive făcute între soți în pa- 
guba copiilor rezultați din prima căsă- 
torie, aparține numai acestora iar nu și 
copiilor rezultați din cea de a doua că- 
sătorie.  (Demolombe, XXIII, No. 601; 
Troplong, Donations ct testaments, IV, 
No. 2725; Aubrv et Rau, cd. 4-a, VII, $ 
690, p. 254; Dalloz. Râp., Dispositions en- 
tre vifs, No. 904; Suppl., Dispositions en- 
tre vis, No. 228: Josserand, IIÎ, No. 1851; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p. 761; 
C. Hamangiu, 1. Rosctiti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 1053). 

62. Copiii rezultați din cea de a doua 
căsătorie nu au dreptul să ceară reduc- 
țiunea donaţiunilor excesive făcute între 
soți, nici chiar în cazul când toţi copiii 
din prima căsătorie au încetat din viaţă 
sau au renunțat la succesiunea soțului 
donator, afară de cazul când le aduce 
atingere rezervei lor legale. (Durunton, 
IX, No. 816: Demolombe, XXIII, No. 601; 
'Troplong, Donations ct testaments, IV, 
No. 2723; Demante ct Colmet d Santerre, 
IV. No. 178 bis, X; Aubry ct Rau, cd. 4-a, 
VII, $ 690, text şi nota 41, p. 284; Dalloz, 
Râp., Dispositions entre vits, No. 904; 
Laurent, XV, No. 398, 599; Alexandresco, 
ed. 2-a, 1V, partea 1, p. 761, 762; C. Ha- 
mangiu, ÎI. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 1035). 

63. Copiii din a doua căsătorie vor 
puteă profită însă de reducțiunea cerută 
şi obținută de copiii din prima căsătorie. 
(Toullier, V, No. S79: Duranton, IX, No. 
817; Demolombe, XXIII, No. 564.. 6%; 
Grenier, Donations et testaments, II, No. 
698; 'Troplong, Donations ct testamenis, 
IV, No. 2725; Mourlon, II, No. 1019; De- 
mante ct _Colmet de Santerre, IV, No. 
278 bis, AX; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, 
$ 690, p. 284; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 903; Laurent, XV, No. 599; 
Huc, VI, No. 455; Baudry et. Colin, Do- 
nations et testaments, II, No. 409; Plu- 
niol, III, No. 3249; Josserand, III, No. 1851; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 

“762; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu și 
Al. Băicoianu, III, No. 1033). 
64. Reducţiunca nu profită celorlalţi 

donatari sau legatari şi nici creditorilor 
soțului donator. (Demolombe, XXIII, No. 
605; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |: 
p. 762). 

65. Copiii din a doua căsătorie au 
dreptul, după o părere, să exercite ac- 
jiunea în reducţiune când dreptul la a- 
ceastă acţiune s'a deschis în favoarea co- 
piilor din prima. căsătorie şi când aceştia 
neglijează să acţioneze sau renunţă la 
acțiune. (Toullier, Y, No. S79; Duranton, 
IX, No. 817; Demolombe, XXIII, No. 602; 

 'Troplong, Donations et testaments, IV, 
No. 2723; Demante et Colmet de Santerre, 
IV, No. 278 bis, X:; Aubry et Rau, 
cd. i-a, VII, $ 690, p. 285; Mourlon, II, No. 
1020; Dalloz, R6p., Dispositions entre vis, 
No. 905; Suppl, Dispositions centre vifs, 
No. 228; Laurent, XV, No. 300; Iluc, VI, 
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No. 455; Baudry ct Colin. Donatious et 
testamenis, II, No. 4099; Planiol, III, No. 
3250; Josserand, III, No. 1851; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p.-762; C. 
Hamangiu, I. hRosetti-Bălăneseu şi Al. 
Băicoianu, Il, No. 1053). 
66. După aliă părere, copiii din a 

doua căsătorie nu vor avcâ dreptul să 
introducă cererea de reducţiune decât în 
cazul de fraudă sau de coluziune. (Mar- 
cadă, Art. 1098, No. 5: Dalloz, Râp., Dis-. 
positions entre vifs, No. 905). 

67. Dacă însă copiii din prima cășă- 
torie au renunţat la succesiunea părin- 
telui lor donator sau au fost îndepărtați 
dela această succesiune pentru nedemni- 
tate, copiii născuţi din a doua căsătorie 
nu mai pot exercită acţiunea în reduc- 
țiune. (Laurent, XV, No. 400; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 1V, partea Î, p. 765; C. 
Hamangiu, |. Nosetti-Bălănescu și Al 
Băicoianu, Il, No. 1035). 

G2. Soţul donator nu poate cere re- 
ducțiunea donaţiunci ce a făcut soțului 
său din a doua căsătorie. (Demolombe, 
XAIII, No. 605; Dalloz. Râp., Dispositions 
entre vils, No. 909; Suppl Dispositions 
entre viîs, No. 128; Alexandresco, ed. 2-a, 
1V, partea I, p. 763; Comp.: C. Hamangiu, 
I. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, au, 
No. 1053). 
69, Creditorii soțului donator nu au 

dreptul să ceară reducțiunea donaţiunci 
“făcute de debitorul lor soțului său din 
cea de a doua căsătorie, (Toullier, V, No. 
5S1; Duranton, IX, No. S20: Grenier, Do- 
nations ct testaments, II, No. 706; Dailoz, 
Râp., Dispositions entre vils, No. 707; 
Comp.: C. Iamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 1033). 

170. Deasemenea nu au dreptul să 
ceară reducțiunea, donatarii şi legatarii 
soţului donator. (Duranton, IX, No. 820; 
Dalloz; Râp., Dispositions entre vis, No. 
907; Comp.: C. Hamangiu, 1. Rossetti-Bă- 
lăneseu şi Al. Băicoianu, III, No. 1035). 

Z |. Acţiunca în reduciiune a copiilor 
care au supraviețuit soţului donator, 
trece la moştenitorii şi creditorii săi: 
(Dalloz, Râp., Dispositions entre .vifs, No. 
907; Alexandresco, er. 2-a, IV, partea 1, 
p. 765). 

72, Acţiunea în reducțiune este în 
acelaş timp personală şi reală; prin ur- 
mare această acţiune poate fi exercitată : 
contra terfilor detentori ai imobilelor, că- 
rora le-a înstrăinat donatarul. (Grenier, 
Donations et testaments, II, No. 714; Tro- 
plong, Donations ct testamenis, IV, No. 
2725; Aubrv et Rau, ed. 4-a, VII, $ 690, 
p. 255: Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vits, No. 915). : ” 

73, In acest caz, terţii deientori nu 
pot fi urmăriţi, -pentru restituirea îruc- 
telor decât potrivit dispoziţiunilor art: 
928 ie, civ, fr. (854 ce. civ. rom). (Dalloz, 
Rp, Dispositions entre vils, No. 913). 

1%, Acţiunea în reducțiune poate fi 
exercitată timp de 50 ani dela decesul 
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soțului donator. (Alexandresco, ed. 9-a, 
IV, parica |, p. 763). . 
75. Pentru a se putcă stabili dacă do- 

națiunea făcută între soți este supusă la 
reducţiune, irebucşte să se compue masa: 
Masa se va compune ca şi în cazul când 
trebueşte să se determine rezerva legală, 
aplicându-se aceleaşi regule în privința 
evaluării bunurilor, 'cheltuclilor, datori- 
ilor, îmbunătăţirilor, (Duranton, IN, No. 
821; Demolombe, XXIII, No. 603; Dalloz, 
Reâp., Dispositions entre vifs, No. 0914; 
Huc, VI. No. 4$5: Baudrv ct Colin, Do. 
nations cet testaments, II, No. 4103: Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Ip. 
756, 757). 

76, Pentru a se calcula porțiunea e- 
pulă cu partea unui copil, se va raportă 
la masa donațiunea făcută soţului din a 
doua căsătorie. (Toullier, V, No. 8s5; Du- 
ranton, IĂ, No. S21; Grenier, Donations 
ct testanients, 1[, No. 709 urm.; 'Troplone, 
onations et iestamenis, 1V, No. 2710; 

Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 690, p. 281; 
Dlloz, Rep... Dispositions entre vifs, No. 
915). 

77. Peniru calcularea porțiunci egală 
cu partea unui copil, nu se va raportă 
la masă donațiunea sau legatul - scu- 
tite de raport făcute unui succesibil de 
către soţul donator. (Duranton, LX, No. 802; Troplong, Donations ct testamenis. 
IV, No. 2211; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, Ş 
690, p. 281: Dalloz. Rep., Dispositions en- 
tre viis, No. 916; Suppl.. Dispositions en- 
tre vifs, No. 229; Laurent, XV. No. 3s8; 
Iuc, VI, No. 485; Baudry ct Colin, Dona- 
tions et testaments, II, So. 4092; Alexan- 
dresco, cd. 2-a, IV, partea |, p. 757, 758). 

78, Dispoziţiunile art. 917 e. civ. în. 
($44+ c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea 
şi în cazul prevăzut de art. 1098 e. civ. 
Îr._ (939 c. civ. rom.), privitor la libera- 
litățile făcute unui soț de către celălalt 
soț care are copii din prima căsătorie. 
(Demolombe, XXIII, No. 602 urm.; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ 684, p. 199: Dalloz, 
Rep... Dspositions entre vile. No. 921; 
Suppl., Dispositions entre viis, No. 250; 
Laurent, XV, No. 402; Huc, VI. No. 485), 

79. In cazul când înainte de a se îi 
făcut donaţiunea soțului din a doua căsă= 
torie, soțul donator, făcuse o donaţiune 
irevocabilă, această donaţiune se va exe- 

„“cută de preferinţă faţă de donaţiunea fă- 
cută soţului şi nu va fi reductibilă decât - 
după această din urmă donaţiune. (Dalloz, 
Rcp., Dispositions entre vifs, No. 924; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea TI, p. 76, 
766). - . 

80. In cazul când această donaţiune 
anterioară a absorbit întreaga cotitate 
disponibilă, donațiunea făcută soţului nu 
va puteă fi executată iar dacă ca nu ab- 
sorbise întreaga cotitate disponibilă, do- 
națiunea făcută soțului se va execută a- 
supra restului până la epuizarea cotităţii 
disponibile, bineînţeles cu condițiune ca ca 
să nu întreacă peste o parte egală cu 
partea legitimă a „copilului ce a luat mai 
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puțin sau peste sfertul bunurilor donato- 
rului soț. (Toullier, V, No. S84; Grenier, 
Donations ct testaments, II, No. 716; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 690, p. 285; 
Dalloz, Râp.. Dispositions entre vils, No. 
924: Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea |, 
p. 705, 766). , 

81|. In cazul câud soțul, care are copii 
din prima căsătorie, a epuizat întreaga 
cotitaie disponibilă prin donaţiuni ante- 
rioare, el nu mai poate dărui nimic soţului 
din a doua căsătorie, deoarece nu se ad- 
mite cumulul celor două cotităţi dispo- 
nibile din art. 913 şi 1098 ce. civ. în. (BH 
şi 959 e. cir. rom-). (dubrv et Rau, cd. 
4-a, VII, $ 690, p, 285: Dalloz, Râp.. Dis- 
positions entre vils. No. 95; Baudry ct 
Colin, Donations ct testaments, II... No. 
4054; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p- 765). , 
82, După o părere, soțul donatar, din 

a doua căsătorie are dreptul să participe 
în proporțiunea unei părți egale cu a 
unui copil, la porţiunea rezultată din 
reducțiunea dispozițiunilor făcute în fa- 
voarea sa. (Demolombe,- XXIII, No. 599, 
600; Mass et Verge sur Zachariae, LII, $ 
461, nota 32. p, 169: Demante et Colmet de 
Santerre, IV, No. 278 bis: Aubryv ct Rau, 
ed. s-a, VII, $ 690, text şi nota 55, p. 284: 
Dalloz, Rp. Dispositions entre vils, No. 
955; Suppl., Dispositions entre vils, No. 
234; Laurent, XV, No. 401: Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea I, p. 737, nota 3). 
aa. După altă părere, în caz de re- 

ducţiune soțul donatar nu are dreptul să 
participe la partajul bunurilor reduse. 
(Grenier, Donations et tostamenis, II], 
No. 708: Troplong. Donations cet testa- 
menis, IV, No. 2706: Dalloz, R6p., Dis- 
positions entre vifs. No. 9535). . 

* 84, Creditorii, legatarii şi donatarii 
defunctului nu au dreptul să profite de 
reducțiunea pronunțată. (îubry ct Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 690, p. 283). 
85. Dispoziţiunile art. 1098 ce. civ. În. 

(959 c. civ. rom.), se vor aplică tuturor 
bunurilor aflate în România, chiar dacă 
ar fi posedate de străini, însă nu se a- 
plică bunurilor posedate de români în 
străinătate. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

„partea L p. 761). 
, 

Jurisprudenţă. 

(Continuare de la 1924 până la 1927) 

4. a) Prin art. 939 codul civil legiui- 
torul prevede că bărbatul sau femeia 
care, având copii dintrun alt maritagiu, 
va' trece în al doilea sau subsecuente 
maritagiu,- nu va puteă dărui soțului din 
urmă decât o parte egală cu partea le- 
gitimă a copilului ce a luat mai puţin și 
fără ca, nici într'un caz, donaţiunea să 
treacă peste cuartul bunurilor, iar prin 
art. 940 acelaşi cod prevede că soţii nu 
pot să-şi dăruiască indirect mai mult de- 
cât s'a arătat mai sus; orice donaţiune 
deghizată sau făcută unei persoane iîu- 

24 
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Art. 940 

terpuse este nulă, potrivit art. 941 același 
cod, fiind reputate ca persoane interpuse 
copiii ce soțul donatar are din alt mari- 
tagiu. 

otrivit acestor texte de lege, ceeace 
Jegiuitorul declară nul este legatul fă- 
cut în mod deghizat sau unci persoane 
interpuse, iar nu şi legatul făcut în mod 
direct, pe care, atunci când este făcut în 
limitele cotităţei disponibile fixată de art. 
939 codul cvil, îl declară valabil. 

b) De nicăcri nu rezultă, din textele 
legei, că nulitatea celui dintâi Sar res- 
frânge şi asupra celui din urmă, care ast- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE ÎNTRE SOȚI Codul civil 

fel ar deveni şi el nul, legea nestabilind 
nici o legătură între ambele legate pe 
care privindu-le sub un raport de com- 
plectă independență a unuia faţă de ce- 
lălalt, declară de valabil pe cel făcut so- 
țici şi de nul pe cel făcut persoanei in- 
terpuse, pentru că îl consideră şi pe 
acesta ca fiind făcut în realitate tot so- 
țici de a doua şi deci peste limitele co- 
tității fixate de dânsul. (Trib. Ilfov, S$. 
[, c. c., 1393 din 14 Decembrie 1935, 
Gurier, Jud. 25/926, Pand. Rom. 1926, III, 
S8). 

Art, 940. — Soții nu'pot să-şi dăruiască indirect mai mult ” 
. 

decât s'a arătat mai sus. 
Orice donaţiune, deghizată sau făcută unei persoane inter- 

puse, este nulă. (Civ. 812, 937, 939, 941, 1307, 1309; Civ. Fr. 1099). 

Tezt. fr. <rt. 1099. — Les &poux ne pourront se donner indirectement au- 
delă de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. 

Toute donation, ou deguise, ou faite ă personnes interpostes, sera nulle. 

Notă sub C. Apel Galaţi S. 1, 78 din 27 Mai 1955, 

Bibliografie (continuare). 

CeaBAn Ar, Notă sub Trib. Gorj S. II, 387 din -10 Octombrie 1924, Curier Jud. 31/1925; 
Curier Jud. 3/1926: Notă sub. 

Trib. Ilfov S. II, c. c., 569 din 27 Aprilie 1955 şi C. Apel Bucureşti $. II], 141 din 
19 Mai 1926, Curier Jud. 52/1936; 

Coxsranrixescu Jac. N., Nofă sub C. Apel Galaţi S. 1, 78 din 27 Mai 1925, Pand. Rom. 
- 1925, IL, 228; Despre succesiuni, p. 165; 

Docax P. Gronor, Studii de drept civil comparat, p. 43. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acţiune 'pauliană 2%. 
Captaţiune 20, 30, 

„ Căsătorie anterioară 2, 
Căsătorie posterioară 2. 
Cotitate disponibilă 11, 

16—20, 22, 27, 29. 
Crefditori 26, 27, 28. 
Varuri manuale 10, 
Deces 24, 25, 34. 
Desfacerea căsătoriei 34. 
Donaţiune 1 urm. 
Donaţiune deghizată 6—9, 

14, 17—31, 33 34. 
Donaţiune în timpul că- 

sătonei 3, 13, 19,21 bis, 
Donaţiune indirectă 4, 5, 

8—11, 13, 15, 16, 17. 
Donaţiune la persoane 

interpuse 8, 12, 17—34, 
Donaţiune prin contract 

de căsâtone 3, 13, 15.19, 
Denator 21, 21 bis, 22,26— 

Dotă 5, 7. 
Dovadă 14, 31, 32, 
Drepturi reale 35, 
Efecte -35, 
Iacetare dia viață 24, 25,   

Instrăinare 35. 
Interes 21 bis, 30. 
Invocare 21—33, 
Jurământ 31. 
Marturi 31, 32, 
Mărturisire 31, 
Moarte 24, 25, 34, 
Moştenitori 1-1, 16, 22—55, 

Nulitate  17—27, 29—31, 

Ordine publică 19, 30. 
Prescripţie 34, 

. Fezumpțiune 20,30, 34, 32, 
Probă 13, 31, 32 
Reiucţiune 11, 16, 17, 34. 
Remitere de datorie 5. 
Rentă viageră 14, ă 
Renuaţare la succesiune. 

5 
Revocare 15, 19, 21 bis. 
Rezervă 16—19, 22, 24, 27, 

29, 
Soţi î urm. * 
Sugestiur.e 20, 30. 
Terţe persoane 35. 
Testament 1, 

Doctrină, 

1. Dispoziţiunile art. 1099 c, 
(940 c. civ. rom.), îşi găsesc a 
atât la donaţiuni cât şi la iberalităile 
făcute prin testament. (Josserand, 

civ. în. 
licaţiunea 

LE 

No. 1853; Alexandresco, cd. 2-a, IV, par- 
tea ÎI, p. 767, text şi nota 1). 

2, Dispoziţiunile art: 1099 ce. civ. fr. 
(940 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 

“nu numai la donaţiunile făcute soţului 
din a doua căsătorie, ci şi la donaţiunile 
făcute între soţii cari nu au mai fost că- 
sătoriţi. (Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vis, No. 937). 

8, Dispoziţiunile art. 109% ce. civ. fr. -: 
(940 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
atât la donaţiunile făcute înainte de că- 
sătorie cât şi la cele făcute în timpul căsă- 
toriei. (Dalloz, Rep.; Dispositions entre 
vifs, No. 937; Alexandresco, ed. 2-a, 1V, 
partea I, p. 767). 

4. Prin donaţiuni indirecte se înţele 
acele acte care prezintă în mod vizibi 
caracterul de liberalitate, însă nu sunt 
făcute printr'un act solemn de donaţiune. 
(Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 
279 his; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 
690, text şi nota 24, p. 276; Mourlon, II, 
No. 767; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 958; Suppl., Dispositions entre 
vis, No. 252; Baudrv et Colin. Donations 
et testamenis, II, No. 4105; Planiol, III, 
No. 3253; Josserand, III, No. 1852; Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 
767; C.-Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, III, No. 1034). : 
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Codul civil 

» : 5, Asifel: constituesc donaţiuni indi- 
recte: renunţarea la o succesiune în uni- 
<ul scop de a face să crească porțiunea 
succesorală a unui comoştenitor, supri- 
marea unui titlu de creanţă, avantajele 
cari rezultă în favoarea unui soț ' din 

. gonvențiunile matrimoniale, etc. (Dalloz, 
R6p., Dispositions entre viis, No. 938 
Suppl., Dispositions entre vifs, No.-232; 
“Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 767). « 

6. Donaţiunea este deghizată când ea 
a fost ascunsă sub forma unui contract 
cu titlu oneros. (Dalloz, Râp., Disposi- 
tions entre vils, No. 938; Suppl., Dispo- 
sitions entre. vifs, No. 232; Josserand, III, 
No. 1815, 1853; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea I, p. 768; C. Hamangiu, ]. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 1034). 

„+ Za Astfel constitue o donaţiune deghi- 
zată faptul bărbatului de a declară în 
-contractul de căsătorie că a primit dela 
soţia sa o dotă, pe când în realitate nu 
a primit nimic sau a primit mai Putin 
decât a declarat. (Aubry et Rau, cd. 4-a, 
VII, $ 690, nota 23, p..276; Laurent, XV, 
No. 404; Alexandresco, ed.. 2-a, IV, par- 
tea 1, p. 768). e 

8. Liberalităţile indirecte sunt acele 
care se fac pe o cale piezişă şi cu alte 
forme decât cele prevăzute de lege. Prin 
liberalităţi indirecte .se înțeleg atât |i- 
beralităţile deghizate cât şi cele făcute 
prin persoane iinterpuse. (Mourlon, 
No. 402 ter; Alexandresco, ed. 2-a, -1V, 
parica I, p. 767).. pn 

9. Liberalităţile deghizate sunt . nişte 
liberalităţi indirecte însă orice liberali- 
tate.indirectă: nu este neapărat o libera- 
litate deghizată: sau simulată. (Troplong, - 
Donations ct testaments, LV, No. 2740; A. 
lexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 768). 
- 10. .Darurile manuale constituese „în 
realitate. liberalităţi indirecte și li se .a- 
plică aceleaşi regule ca şi la aceste libe- 
ralităţi. (Demolombe, XXIII, No. 453: Tro- 

" plong, Donations -et testamenis, IV,. No. : C 
2677; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 

-p. 769). . - a i 

LL, 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE ÎNTRE SOȚI:. | 

„938; Suppl, 

- Băicoianu, III, 

768, 769; Comp.: C. Hamangiu, 1. Rosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 1034). 
« Donaţiunca este făcută la per- 

soană interpusă, atunci când ca este fă- 
cută unei alte persoane decât soțul care 
trebueşte să culeagă beneficiul cei. (Dal- 
loz, Jtp., Dispositionsp :entre vifs, No. 

Dispositions 'entre vis, No. 
Josserand, III, No. 1853; Alexan- 

dresco, cd. 2-a, IV, partea I, p. 768, 773; 
+ Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al. 

No. 1034). „- 
13. Soții pot.să-şi facă, prin contractul 

de căsătorie, liberalităţi indirecte. (Dal- 
loz,. Râp., Dispositions entre viis, No. 
2292; Comp.: C 
lănescu şi Al. 

232; 

Băicoianu, III, No. 1034), 
„14. Contractul de rentă viageră în-. 
cheiat între soţi nu este presupus că as- 
cunde o liberalitate ci în acest caz mo- 

Art. 940. 

- Hamangiu, |. Rosetti-Bă-: 

ştenitorii donatorului vor trebui să do- - 
vedească că” acest contract ascunde. o |i- 
beralitate deghizată. (Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre viis, No. 947). , 
"15, Liberalitătile indirecte propriu 
zise, făcute prin contractul de căsătorie vor trebui să fie respectate de soţul do- „nator iar cele făcute în-timpul căsătoriei 
vor puteă fi revocate. (Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vifs, No. 939; Suppl., Dis- . 

„ positions entre vils, No. 232). . 

“44, Liberalităţile indirecte propriu zise . 
- sunt valabile între soţi; ele nu sunt oprite * 
decât pentru ceeace ' întrece cotitatea 

"fixată de lege şi până la concurenţa: ex- 
cedentului. Aceste liberalități sunt nu- 
mai reductibile. la , cotitatea : disponibilă 
între soţi. (Duranton,: IX, No. 830; Demo- 
lombe, - XXIII, 

„et Verg€ sur Zachariac, III, $ 461, 'nota 
19, p. 166; Mourlon, II, 1021; Demante et 

"-“Colmet 'de Santerre, IV, No. 279 bis, L; 
„ Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $:689, p. 239, 

“$ 690, p. 276; Dalloz, Rep., Dispositions 
„ntre, vis, No. 9539; Suppl., Dispositions 
"entre vifs, No. 232; Laurent, XV, No. 404; 
Huc, VI, No. 486; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testamenis, II, No.: 4109; Planiol, 
AI, No. 5253; ..Josserand, III, _No., 1852; 
Alexandresco, ed..2-a, IV. partea 1, p. 

No. -610; Troplong, Dona- : 
- .“tions et testaments, IV, No. 2742; Masse 

. sitions entre. vis, No. 943; Planiol, 

„acelorași regule ca şi 

ct 

„16. Numai moştenitorii rezervatari ai 
donatorului au dreptul să. ceară .reduc- țiunca unci donaţiuni indirecte. făcute 
între soți care întrece cotitatea disponi- 
bilă. “(Dalloz,. Râp.. .Dispositions entre 
vifs, -No. 939; Alexandresco, ed. 2-a, IV, : 
partea I, p. 769). . 

7. După o părere, nulitatea prevă- 
zută de art. 1099 c. civ.; în. (940 e. civ. 
rom.), nu este. decât. sancţiunea dreptu- 
lui de rezervă, ţ 
părere,' donaţiunile . deghizate Sau. făcute 
persoanelor: interpuse, . trebuese supuse 

donațiunile indi- 
recte, fiind numai reductibile la cotita- 
tea disponibilă, iar nu nule. (Coin-Delisle, 
ommentaire, Art. 1099, No. '14 'urm;; 

Duranton, IX, No. 831; Poujol, Donations, 
et testamenis, Art. 1099, No. 5). 

18. După a doua părere, dominantă, donațiunea deghizată: sau făcută: persoa- 

întrece cotitatea disponibilă, ” de- 
oarece .dispoziţiunile art. 1099 c. civ. în. 
(940: c. cit. rom.), 

zitiunile legei privitoare la rezervă: dacă 
„însă donațiunea deghizată sau: făcută 
„persoanelor interpuse nu întrece: cotita= 
tea disponibilă, ea este valabilă, 
lier,. V, No.:901; Grenier, Donations et 
testamenis, IV, No.: 691; 'Troplong. Do- 
nations et testaments, IV, No. 2744; Massă 

Verg€ sur Zachariac, III, $ 461, nota 
19, p. 166; Mourlon, II, No..1021; Demante 
et Colmet de: Santerre, IV, No. 279 bis, 
II: Aubry et.Rau, ed. 4-a, 
259, $ 690, p. 276; Dalloz, 

-(Toul- 

Dispo- R 6 “ 

34 IT, 

= 
4 - : - - 

aşă încât, după această" 

“nelor interpuse va fi nulă în întregime - 
_dacă 

constituesc o pedeapsă - 
pentru soţii cari caută să fraudeze dispo- : 

VII, 8 689, p.. 

—



Art, 940 

No. 3257; Comp. Alexandresco, ed. 2-a, 

[V. partea Î, p. 769, 770; C. Iamangiu, 

I. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, du, 

No. 1034). 
19, In această a doua părere, după 

unii autori, soluțiunea aceasta se aplică 

la donaţiunile făcute între soți prin con- 

tractul de căsătorie; în ceeace priveşte 

donațiunile făcute între soţi în timpul 
căsătoriei, ele sunt totdeauna nule în 
întregime, chiar dacă nu întrec cotitatea 

disponibilă, în virtutea  dispoziţiunilor 
art. 1096 c. civ, Er. (937 c. civ. rom.), de- 

oarece deghizarea sau interpunerea de 
persoane împiedică revocarea donaţiuni- 
lor între soți, care e un principiu de or- 
dine publică. (Demolombe, XXIII, No. 6ii 
urm.: 'Troplong, Donations ct testaments, 
IV, No. 2741 urm.; Dalloz, Râp.„ Disposi- 
tions entre vifs, No. 945). 

20. După a treia părere, donaţiunile 
deghizate sau făcute persoanelor inter- 
puse sunt totdeauna nule în întregime, 
chiar dacă nu întrec cotitatea disponibilă 
şi nu au de scop să fraudeze legea, deoa- 
rece aceste donaţiuni sunt presupuse ca 
fiind rezultatul captajiunei şi sugestiunci. 

1 (Demolombe, XXIII, No. 614; Marcade, 
Art. 1099, No. 4; Dalloz, Râp., Disposi- 

„tions entre vifs. No. 9%; Laurent, AV, 
No. 404 urm.;: Huc, VI, No. 4186; Baudry 
et Colin, Donations ct testaments, II, No. 
4111, 4115; Josserand, III, No. 1815, 1816, 
"1855, 1854, 1855; Alexandresco, cd. 2-a, 
IV, partea I, p. 769, 770, 773). 

2. Nulitatea donaţiunilor deghizate 
sau făcute persoanelor interpuse, poate 
fi cerută, după o părere, chiar de însăşi 
soțul. donator. (Troplong, Donations ct 
testaments, IV, No. 2750; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 948; Huc, VI, 
No. 456; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea 
I, p. 771, 772, 780; C. Hamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănoscu şi 
1035). ” 

92| his, In această părere, pentru do- 
"naţiunile deghizate sau la persoane inter- 
„puse, făcute între soţi în timpul căsăto- 
rici, soțul donator, poate să le revoace, 
așă încât nu are interes să ceară anula- 
rea Jor. (Dalloz, Rep., Dispositions en- 
tre vils, No. 948). - 
22, După altă părere, soțul donator 

nu, puate cere nulitatea donaţiunilor de- 
mhizate sau făcute persoanelor interpuse; 
deoarece dispoziţiunile art. 1099 S$ 2 c- 
civ. În. (040 Ş 3 c. civ. rom.), constituesc 
o sancţiune a dispoziţiunilor privitoare 
la rezervă şi la cotitatea. disponibilă din- 
tre soți, deci nulitatea poate îi invocată 
numai de moştenitorii rezervatari, adică 
de către copiii din căsătoria anterioară. 
(Demolombe, XXIII, No. 611; Demante et 
Colmet de Santerre, 1V, No. 479; Aubry: 
et Rau, cd. 4-a, VII, $ 690, p. 282; Lau- 
rent, XV, No. 408, 414, 416). 
23, In timpul vieţii soțului donator, 

copiti acestuia nu pot cere anularea do- 
națiunilor deghizate sau făcute persoa- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE ÎNTRE SOȚI 

AL. Băicoianu, III, No. 

i] 
5) 

Codul civil 

helor interpuse. (Dalloz, Râp.„ Disposi- 

tions entre vifs, No. 918, 2434). 

94, După decesul soţului donator, mo- 

ştenitorii rezervatari ai acestuia pot cere 

anularea donaţiunilor deghizate sau fă- 

cute persoanelor interpuse. (Dalloz, Rep. 

Dispositions entre vifs, No. 938; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV,-partea |, p. 780)... 

25. Rudele colaterale moștenitori a! 

donatorului soț, pot cere anularea dona- 

țiunilor deghizate sau făcute persoanelor 

interpusc, după decesul acestuia, dacă se 

admite că nulitatea prevăzută de art. 

1099 c. civ. în. (940 c. civ. rom), este ab- 

solută. (Dalloz, Râp., Dispositions entre 

vifs, No. 943; Alexandresco, cd. 2-a, IV, 

partea [, p. 780). , 

26, Creditorii donatorului, în siste- 

mul care admite că nulitatea prevăzută 

-de art. :1099 ce. civ. îr. (910 e. civ. rom), 

este absolută, pot cere nulitatea dona- 

țiunci între soţi, deghizată sau iăcută la 

persoane interpuse. (Dalloz, Rep. Dispo- 

sitions entre vifs, No. 948; Alexandresco, 

ed. 2-a, IV, partea |, p. 774, 772). 

07, După altă părere, dominantă, 

creditorii so|ului donator nu au dreptul 

să ceară anularea donaţiunilor între soți, 

dephizate sau făcute la persoane inter- 

puse, deoarece dispoziţiunile art. 1099 $ 

2 e. civ. fr. (940 $2 c. civ. rom), consti- 

tuesc sancțiuni privitoare la rezervă şr 

la cotitate . disponibilă.  (Demolombe, 

XXIII, No. 6i1; Demante et Colmet de: 

Santerre, IV, No. 479; Aubry ct Rau, ed. 

4-a, VII, $ 690, p. 282). 
98, Creditorii soțului donator  aw 

dreptul, în orice caz, să atace cu acţiune 

pauliană, donaţiunca între soţi deghizată 
sau făcută la persoane interpuse. (Dal- 
loz, Râp., Dispositions entre  vils, No. 
918; Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea |, 
p. 771), 

09, După părerea dominantă, dona- 
jiunea: deghizată între soţi sau făcută la: 
persoane interpuse, nu poate fi atacată 
în nulitate decât de moştenitorii rezer- 
vatari ai soțului donator, iar nu- de orice 

persoană interesată, deoarece dispoziţiu- 

nile art. 1099 c. civ. fr. (940 c. civ. rom), 
“constituese o sancţiune a dispoziţiunilor 
care fixează cotitatea disponibilă între 
soți şi rezervă. (Demolombe, XXIII, No. 
611; Demante ct Colmet:de Santerre, IV, 
No. 479: Aubry et Rau, cd. d-a, VII, $ 
690, p. 282; Dalloz, Rep., Suppl., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 237; Laurent, AV, 
No. 408), - - 
30, După altă părere, care admite că 

nulitatea prevăzută de art. 1099 c- civ. în. 
(940 c. civ. rom.), este de ordine publici, 
deoarece este bazată pe o prezumpţiune 
de captaţiune sau de sugestiune, această 
nulitate poate fi cerută de_orice per- 
soană interesată. (Huc, VI, No. 456; A- 
lesandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 271, 
772). 

39|, Acel care cere nulitatea libe- 
ralității pentru că ar fi fost făcută de 
către unul dintre soţi, celuilalt, prin per- 
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soanc interpusce, trebueşte să dovedească 
afirmaţia sa, dovada pe care o va puteă 
face prin orice mijloace de probă ca: 
mărturisire, jurământ, marturi, prezump- 
fiuui. cete. (Pothier, Contrat de mariage, 
VI, No. 542: Troplons, IDonations et tes- 
taments, IV, No. 2756; Mourlon, II, No. 
1025; Aubry ct Rau, cd. 4-a. VII, $ 600, 
p._2S0: Bedarride, Du dol ct de la fraude, 
IV, No. 1669; Laurent. NIL, No. 331; XV, 
No. 412: Planiol, LILI, No. 3259). 

82, Dovada deghizării unei donaţiuni 
între soţi, poate fi făcută prin orice mij- 
loace de probă, chiar prin marturi şi pre- 
zumpțiuni grave, precise şi concordante. 
(Larombitre, Obligations, Art. 1348, No. 
19; 'Troplong, Donations ct testaments, 
IV, No. 2756; Bonnier, Traitâ des preu- 
ves, No. 142; Bedarride, Du'dol et de la 
fraude, 1V, No. 1669; Dalloz, Râp., Dis- 
positions entre vifs, No. 952; Suppl., Dis- 
ositions centre viis, No. ':24; Laurent, 

AV, No. 412; Baudry ct Colin, Donations 
ct testaments, II, No. 410$S; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea |, p. 772)- , 
33, Nulitatea donaţiunilor între soți, 

deghizate sau făcute la persoane inter- 
pusc, nu are loc drept, ci trebueşte.pro- 
nunțată de tribunale. (Dalloz, Râp., Dis-. 
positions enre vils, No. 949). 

34, Acţiunea în nulitate a donajţiue 
nilor între soţi, deghizate sau făcute la 
persoane interpuse, se prescrie, ca şi ac- 
iunea în reducțiune, prin trecere de irci- 
zeci ani care încep a curge dela data 
desfacerei căsătoriei. (Demolombe, NXIX. 
No. 128; Aubry cet Rau, cd. 3-a, „$ 
539, text şi nota 25, p. 458; Dalloz, Râp. 
Dispositions entre vils. No. 949: Laurent, 
XIX, No. 35: Iluc, VIII, No. 191; Baudry 
ct Barde, Obligations, 1. No. 71$: Alexan- 
dresco, cd. 2-a. IV, partea I, p. 773). 
25, Liberalitatea odată anulată are 

efect .nu numai între părţile contractante 
ci şi contra terţilor cari au dobândit 
drepturi reale dela soţul. donatar, care 
nu cră proprietar. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea I, p. 72). - 

Jurisprudență. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4. Donaţiunea făcută de soțul donator 
sub formă de contract oneros, prin per- 
soană interpusă, constituind prin ca în- 
săşi o fraudă la lege, proba cu marturi 
devine admisibilă, în virtutea principiu- 
lui „fraus omnia corrumpit“. (Trib. Ilfov, 
„II, e. ce. fii din 15 Februarie 1924, 

Dreptul 20/926). 
2, Când, în urma admiterii dovezii cu 

marturi, atât din împrejurările de fapt, 
cât şi din intenţiunea părţilor, se con- 
stată că, ua contract de vânzare imo- 
biliară, intervenit între soţie ca cumpă- 
rătoare și un X ca vânzător, în realitate : 
nu este decât o donaţiune deghizată fă- 
cută de soţ soţiei în frauda copiilor so- | 
tului dinir'o căsătorie anterioară, — imo- 
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bilul fiind plătit cu' banii soţului, — fe- 
meca, — în lipsa unui text de lege spe- 
cial, — este ţinută să restitue banii ce 
a primit, iar nu imobilul în natură do- 
bândit cu acei bani. Ca consecinţă, plus- 
valuta va profită soției donatare. ([rib. 
Gorj, II, 3S7 din 10 Octombrie 1924, 
Curier Jud. 31/925). ” 

3, Legea nelovind de nulitate decât 
donațiunea deghizată, nulitatea nu poate 
fi întinsă asupra actelor cari, deşi sub 
anumite raporturi au atingere cu dona- 
țiunca, sunt iotuş independenie de cu, 
singura acţiune admisibilă în atare caz, 
fiind o acţitine îndreptată direct împo- 
triva soțului donatar; când însă actele 
cari însoțesc donaţiunea nau alt obiect 
decât acela de a o realiză şi ascunde în 
acelaş iimp, în acest caz este incontes- 
tabil că actele nu pot supraviețui dona- 
țiuniideghizate ci urmează a fi anulate 
şi cle ca o consecință a nulităţii dona- 
țiunii. (C. Apel Galaţi, S. |, 78 din 27 
Mai 1925,. Pand, Rom. 1025, II, 225, Curier 
Jud. 3/926). 

4. În 'speță avem a face cu o dona- 
țiune deghizată, ceeace urmează a se 
examină este a se şti dacă soţia trebuie 
să restituc soțului însuși imobilul achi- 
ziționat de soţ, sau să-i restitue preţul 
cumpărării acelui imobil; chestiunea pre- 
zentând interes nu numai din punct de 
vedere teoretic, dar şi practic în ipoteza 
cum € în speţă, când valoarea imobilului 
a crescut în intervalul de timp dela data 
achizițiunei lui. până în momentul când 
soţul donator cere revocarea donaţiunei, 
plus valuta dobândită de imobil profi- 
tând unuia sau celuilalt soț, după cum s'ar 
admite una sau cealaltă din soluţiile 
enunțate mai sus. : 

Deşi principiul revocabilităjei dona- 
tiunilor între soţi, este considerat pentru 
anume motive, ca fiind de ordine publică, 
în sensul că nu poate fi înlăturat prin 
voința părților nici în mod expres nici 
în mod tacit printr'o donaţiune deghizată 
sau prin persoane interpuse, totuş întru 
nimic ordinea publică nu va fi atinsă, — 
precum nici principiul tradiţional că a- 
cel ce. dobândeşte un bun, devine pro- 
prietarul lui, chiar dacă l-a cumpărat cu 
banii altuia, — atunci când se va recon-! 
stitui intenţiunea reală şi voința comună: 
a soților în ce priveşte obiectul libera- 
lităţei, în scopul de a sc puteă determină 
caracterul şi întinderea obligaţiunei de 
restituire a soțului donatar, instanţele de 

"judecată fiind în drept şi autorizate a exa- 
mină voința comună a părţilor, în baza 
principiului fundamental care domină 
materia actelor juridice şi anume că 
voința părților are putere de lege dacă 
nu contravine unci dispoziţiuni de ordine 
publică. 

Aşă dar, în 'speță, în raporturile dintre 
“soți, pe temeiul art. 977 c. civil, instan- 
țele judecătoreşti şi în această materie 
a donaţiunilor deghizate, au dreptul de 
a examină intenţiunea comună a părţilor 
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contractante, — întrucât pe de o parte 
prin accasta nu se contravine vreunei 
dispoziţii de ordine publică, iar pe de 
altă parte aprecierea instanţelor nu este 
restrânsă în această privință prin vreo 
dispoziţie legală — și a decide în mod 
suveran dacă soţul donator u înţeles să 
doneze soţiei sale imobilul însuşi, sau 
numai suma de bani ce reprezintă prețul 
cumpărărei. (Trib. laşi, IIL, sent. civ. No. 
421 din 12 Noembrie 1925, Jur. Gen. 19%, 
No. 110). 

5- a) Prin art. 939 cod. civ. legiuitorul 
prevede că bărbatul sau femeca care, 
având copii dintr'alt maritagiu, va trece 
în al doilea sau subseevente maritagii, 
nu va putcă dărui soțului din urmă decât 
o parte egală cu partea legitimă a copi- 
lului ce a luat mai.puţin şi fără ca, nici 
întrun caz, donaţiunea să treacă peste 
cuariul bunurilor, iar prin art. 940 acelaș 
cod prevede că soţii nu pot să-și dăruiască 
indirect mai mult decit sa arătat mai 
sus; orice donațiune deghizată sau făcută 
unei persoane interpuse este nulă, potri- 
vit art. 941 acelaş cod, fiind reputate ca 
persoane interpuse copiii ce soţul dona- 
tor are din alt maritagiu. 

Potrivit acestor texte de lege, cecace 
legiuitorul declară nul este legatul făcut 
în mod deghizat sau unei persoane în- 
terpuse, iar nu şi legatul făcut în mod 
direct, pe care, atunci când este făcut 
în limitele cotităţii disponibile, fixată de 
art. 9359 ce, civ., îl declară valabil. 

b) De nicăeri nu rezultă, din textele 
legii, că nulitatea legatului cel dintâiu 
s'ar resfrânge şi asupra celui din urmă, 
care astfel ar deveni şi el nul, legea ne- 
stabilind nici o legătură între ambele le- 
gate, pe care privindu-le sub un raport 
de completă independenţi a unuia faţă 
de celălalt, declară de valabil pe cel fă- 
cut soţiei şi de nul pe cel făcut persoanei 
interpuse, pentrucă îl consideră şi pe 
acesta ca fiind făcut în realitate tot so- 
tiei de a doua, şi deci peste limitele co- 
tităţii fixate de dânsul. o 

c) Faptul că legatul- făcut persoanei 
interpuse este considerat de lege ca fiind 
făcut tot soţici, nu însemncază că aceste 
două legate formează un singur- tot, în- 

DESPRE DISPOZIȚIUNILE ÎNTRE SOȚI Codul civil 

cetând a mai fi două legate distincte, 
căci pentru ca ambele legate să poată 
fi considerate ca indivizibile, ar trebui 
ca, sau legea să le declare astfel, sau tes- 
tatorul să le fi privit sub un raport de 
indivizibilitate, sau din cauza obiectului 
lor să sc găsească sub un astfel de raport; 
ori, nici un text de lege nu le priveşte 
ca atare, iar de intenţiuneu testatorului 
de u le fi privit sub un astfel de raport 
nici nu poate fi vorba, căci cum ar îi 
putut vroi testatorul ca. în cazul când 
legatul ce i-a fost lăsat soţiei sale prin 
persoană interpusă Sar anulă, să nu mai 
aibă fiinţă nici cele ce i-a fost lăsat direct, 
că adică, când soţia nu va putcă luă 
mai mult decât îi permite legca să nu 
mai primească nimic, din moment ce o 
asemenea idee este exelusă de dorinţa lui 
de a o avantajă, dorință care nu poate 
fi satisfăcută prin a vroi să i se ia şi 
cecace i se cuvine, atunci când nu poţi 
să-i dai mai mult, iar de o indivizibili- 
tate materială nu: poate fi iarăş vorba, 
neavând ambele legate un acelaș obiect, 
care n'ar putecă îi susceptibil de o divi- 
ziune nici materială, nici intelectuală, ci 
obicete diferite, cote-părţi din succesiune, 
care aceasta este perfect divizibilă. 

d) Dacă şi ideea de a pune pe soț la 
adăpostul captaţiunii pe care soția sa de 
a doua ar fi putut-o exercită asupra sa, 
a putut determină pe legiuitor ca, In 
scopul de a asigură rezerva descenden- 
ților, să declare de nulă dispoziţiunea 
testamentară prin care soțul ar fi insti- 
tuit ca legatară pe o persoană pe care 
legea o prezumă ca fiind interpusă soţiei, 
totuş întrucât nici un text de lege nu 
prevede nulitatea legatului lăsat direct 
soțici din cauza prezenţei şi a unui legat 
lăsat unci persoane interpuse, pe care, 
pe acesta singur îl anulează, nu poate fi 
vorba de o prezumpţiune legală de capta- 
jiune şi faţă de legatul lăsat direct so- 
jiei, întrucât pe acesta îl declară valabil 
şi nu-l supune: influenței lesatului lăsat 

"persoanei interpuse. (Trib. Ilfov, 5. ], c. 
c.. 1395 din 1+ Decembrie 1925. Curier 
Jud. 25/926, Pand. Rom. 1926, III, 88). 
G. A se vcdeă: art. 939, nota 1). 

Art. 941. — Sunt reputate persoane interpuse, copiii ce soțul 
donatar are din alt maritagiu, asemenea sunt reputate şi rudele 
soțului donatar, la a“ căror ereditate acesta este chemat în mo- 
mentul donațiunei. (Civ. 812, 842, 940, 968, 1200, 1202, 1308; Civ. 
Fr. 1100). 

Tezi. fr. Art. 1100..— Seront r6puttes faites î personnes interpostes, les 
donations de lun des &poux aux enfants ou ă lun des enfants de Vautre &poux 
issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont Pautre 
&poux sera hâritier prâsomptif au jour: de la donation, encore: que ce dernier 
n'ait point survecu ă son parent donataire. 
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INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Adopţiune 4, 
Apreciere suverană 21, 
Bunici 13. 
Căsătorie anterioară 1,3,7, 
Căsătorie posterioară 2, 
Copii 1, 2, 4—95, 
Copii adoptați 4. 
Copii legitimaţi +. 
Copii naturali 5, 6. 
Deces 8, 9, 23. 
Descendenţi 3 
Donâţiune intre soţi 1 

urm, ” 

Donaţiune la persoane 
interpuse 4 urm. 

Donaţiune prin cortract 
de căsătorie 14 : 

Dovadă 15, 16, 17, 20. 
Excepţiune:7, 8, 9 
Imposibilitate 7, 8, 9. 
Incetare din viață 8,9, 23 

Intrepretare strictă 18,19, 
Jurământ 16, 17, - 
Marturi 20, 
Mărturisire 16, 17, 
Moarte 5, 9, 23, 
Moştenitor, a se vedeă 

cuvântul: „Succesiune“. 
Nepoţi 3. 
Părinţi 13, 
Persoane interpuse î urm, 
Prezumpţiune legală 15, 

16, 17, 18, . 
Prezumpţiuni 20, 
Probă 15, 16, 
Redactare greşită 10. 
hentă viageră 9, 
“Rude 10—13,. 
Succesiune 10 =13, 
Supravieţuire, a se vedeă 

cuvântul: „Deces, 
Testament 23,   Interogator 16, 17. 

Doctrină, 

4. Potrivit dispoziţiunilor art. 1100 c. 
civ. Îr. (041 e. civ. rom.), cele dintâi per- 
soane considerate interpuse la donaţiu- 
nile între soţi, sunt coniii donatarului, 
când aceşti copii sunt rezultați dintr'o 
căsătorie . anterioară. (Dalloz, Rep., -Dis- 
positions centre viis, No, 956; Josserand, 
III, No. 1856; Alexandresco. cd. 2-a, IV, 
partea I, p. 776, 777; C. Hamangiu, |. 
Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1057). . 
"2, Nu sunt consideraţi ca persoane in- 
terpuse, copiii născuţi din căsătoria so- 
ților între care s'a făcut donaţiunea. (Do- 
molombe, XXIII, No. 617; Troplong, Do- 
nations et testaments, IV, No. 2752; Mass6 
ct Verg6 sur Zachariac, III, $ 461, nota 
16, 165; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 690, 
p. 250; Dalloz, R6p.. Suppl., Dispositions 
entre yifs, No. 956; Laurent, XV, No. 409; 
Huc, VI, No. 487; Baudry ct Colin, Do. 
nations cet testaments, II, No. 4115; Pla- 
niol, III, No. 3259: Josserand, LII, No. 1556; 
Alexandresco, cd. 2-a. IV, partea [, p. 
776, 777; C. Hamanaiu, IL. Rosetti-Bălă- 
nescu și Al. Băicoianu, III, No. 1057). . 

3, Nepoţii de copii şi toţi descendenţii 
născuţi din căsătoria anterioară a soțului 
către care s'a făcut donaţiunea, sunt con- 
siderați ca persoane interpuse. (Pothicr, 
Contrat de mariage, VI, No. 510; Demo- 
lombe, XXIII, No. 619: Troplong, Dona- 
tions ct testaments, IV, No, 2753; Mass6 
et Verg€ sur Zachariae, III, $ 461, nota 
16, p. 165; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 
690, nota 29, p. 280: Dalloz, Râp., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 958; Laurent, XV, 
No. 409; Huc, VI, No. 487; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments, Il, No. 4116; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea [, p. 
776. nota 1). 

- Au Prin copii trebuese deasemenea să 
se înțeleagă nu numai copiii legitimi sau 
lesitimaţi ci şi copiii adoptați, deorece 
ci au faţă de adoptator aceleaşi obliga- 
țiuni şi drepturi ca şi copiii legitimi. (Du- 
ranton, IX, No. 834; Demolombe, XXIII, 

"Art, 941 

No. 61$; Troplong, Donations ct testa= 
ments, IV, No. 2754; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 776, nota“; Contra: 
Mass€ et Verge sur Zachariae, III, 5 401, 
nota 16, p. 165). 

5, In dreptul român, copiii naturali 
recunoscuţi ai mamei căsătorite vor fi con- 
sideraţi ca persoane interpuse, deoarece 
ci au faţă de mama lor naturală aceleași 
drepturi şi îndatoriri ca şi copiii legitimi. 
(Alexandresco, ed. 2-a, 1v, partea |, p. 
776, nota 1). 

6, In dreptul român. copii naturali. ai 
tatălui nu pot fi consideraţi ca persoane 
interpuse, deoarece nu există nici o legă- 

„tură de rudenie între ci. (Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea I, p. 776, nota 1). 

7. Cu toate că potrivit dispoziţiunilor 
art. 1100 c. civ. fr. (941 c. civ. rom), co- 
piii donatarului .rezultaţi dintr'o căsăto= 
rie anterioară sunt consideraţi ca persoane 
interpusc, totuşi acestă prezumpţiune le- 
gală încetează în cazul când din natura 
şi cuprinsul donaţiunei se constată că 
este o imposibilitate ca părintele său să 
beneficieze de liberalitate. (Demolombe, 
XVIII, No. 663; Troplong, Donations cet 
testaments, IV, No. 2755; Aubry et Rau, cd. 4-a, VII, $ 690, p. 279; Dalloz, Rep 
Dispositions entre vifs,: No. 958: -Laurent, 
XV, No. 411; Baudry cet Colin, Donations 
et testaments, II, No. 4121; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea I, p. 775, text şi nota 2). 

8, Astfel prezumpţiunea aceasta nu-şi 
mai găseşte aplicațiunea în cazul când 
liberalitatea ar fi fost făcută copilului 
soțului donatar, după decesul acestuia, 
deoarece nu se poate face o liberalitate 
unci persoane moarte, iar copilul dona- 
tar, nu e capabil să primească ca per- soană interpusă, însă este capabil să pri- 
mească personal. (Troplong, Donations 
ct testaments, IV, No. 2755; Mass cet 
Verg€ sur Zachariae, III, $ 461, nota 17, 
p. 163; Laurent, XV, No. sit; Huc, VI, 
No. 437: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
|, p-:ZZ5, nota 2). . 

9, Deasemenea prezumpțiunea de in- 
terpunere de persoane încetează, în ca. - 
zul când liberalitatea,. prin natura sa, 
nu poate să şi producă efecte decât la 
decesul soţului: astfel ar fi în cazul când 
unul dintre soți constitue o rentă viagoră 
în folosul copilului celuilalt soj, care însă 
nu va fi executată decât la decesul pă- 
rintelui său, aşă încât în acest caz, pă- 
rintele nu poate să benclicieze de Ii e-. 
ralitate şi deci copilul nu poate fi consi- 
derat ca persoană interpusă. (Troplonsg, 
Donations ct testaments. IV, No. 2755; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 690, p. 279; . 
Laurent, XV, No. 411; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea 1, p. 775, nota 2), - 

1Q, Partea finală a art. 941 din codul 
civil român este rău redactată deoarece 
trebuiă să se spuc: „rudele la a căror 
succesiune soțul dăruitor ar fi fost che= 
mat, dacă ar fi primit în momentul do- 
națiunei“; apoi trebuiă de adaos după: 
cum prevede art. 1100 ce. civ. fr; cores= 
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punzător: „chiar dacă acest din urmă nu 
ar fi supravieţuit rudei sale primitoare 
a donaţiunei“. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea [. p. 766, nota 4: C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1038). 

14. Potrivit dispoziţiunilor art. 1100 
c. cit. În. (941 c. civ. rom.), sunt consi- 

derate ca persoane interpuse rudele :so- 
țului donatar,-la a căror succesiune a- 
cesta este chemat în momentul donaţiu- 

nei. (Duranton. IX. No. 855; Aubry e. 
Rau, cd. 1-a, VII, $ 690, p. 299; Dalloz, 
Râp., Dispositions entre vis, No. 95; 
Suppl... Dispositions entre vils, No. 2146; 

Ilue, VI, No. 437; Baudry et Colin, Dona- 
tions ct testaments, .[], No..4118; Jossc- 

rand, II, No. 1856; Alexandreseo, ed. 2-a, 
IV, partea IL. p. 778, 779; C. Hamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, 
No. 1059). . 

12. Pentru ca rudele soțului donatar 
să fie considerate ca persoane interpusc, 
trebueşte ca în momentul donaţiunei, so- 
țul donator să fie moştenitorul prezump- 
tiv a acestora; această [rezumpliune „de 
interpunere nu are loc dacă soţul devine 
moştenitor prezumptiv al acestor rude 
posterior facerei donaţiunci. (Demolombe, 
XXIII, No. 621; Dalloz, Rep-, Dispositions 
entre viis, No. 960: Laurent, AV, No. 410; 
IHuc, VI, No. 487; Josserand, III, No. 1856; 
Alexandresco, cd. 2-a, 1YV, partea I, p. 778; 
C. ]lamangiu, |. Rosctti-Bălănescu şi Al- 
Băicoianu, LI, No. 1037). 

12, Bunicii nu sunt consideraţi ca 
persoane interpuse când părinţii soţului 
donatar sunt în viaţă în momentul fa- 
cerei donaţiunei, deoarece cl nu-i moşte- 
neşte; ci îi moştenesc părinţii săi care 
sunt copiii bunicilor. (Delvincourt, II, p. 
446: Duranton, IX, No. 832: Demolombe, 
XXIII, No. 623; Mass6 et Vergâ sur Za- 
chariac, II, $ 461, nota 17,p. 165: Aubryet 
Rau, cd. 4-a, VII, $ 690, text şi nota 26, 
p. 279; Dalloz, Rep, Dispositions entre 
vifs, No. 961; Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 246; Laurent. XV, No. 410; A- 
“lexandresco, 'ed. 2-a, IV, partea I, p. 777, 

- 778, 779; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălă- 
nescu şi. Al. Băicoianu, III, No. 1057; Jos- 
serand, III, No. 1856: Contra: Toullier,.: 
V, No. 905: Grenier, Donations et testa- 
menis, II, No. 687). 

4, Dispoziţiunile art. 1100 e. civ. îr. 
(941 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunca 

şi la donaţiunile făcute presoanelor pre- 
supuse interpuse, prin contractul de că- 
sătoric. (Dalloz, Rep., Suppl.. Dispositions 
entre vifs, No. 245; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea I, p. 780; Contra: Laurent, XV, 
No. 415). | | 
- 15, Prezumpţiunea legală de inter- 
punere de persoane prevăzută de art. 
1100 c. civ. îr. (941 c. civ. rom.), scuteşte 

"de orice probă pe acei în folosul cărora 
este înființată şi nu admite dovada _con- 
irară din partea celora în contra cărora 

este prevăzută în lege. (Demolombe, 
XXIII, No. 671; Larombitre. Obligations, 
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Art. 1352, No. 4; Massc ct Verge sur fu- 
chariac, Il], $ 461, text şi nota 15, p. 165; 
Troplong, Donations et testaments, LV, 
No. 2752; Mourlon, LI, No. 1025; Aubry'et 
Rau, cd. 4-a, VII, $ 690, p. 280; Laurent,! 
AV, No. 412: luc, VI, No. 4187: Planiol, 
IL, No. 3259; Josserand. III, No. 1856; 
Alexandresco, cd. 2-a, IV, partea ],-p- 
774, 780; C. Hamangiu, |. hosectti-Bălă- 
nescu şi: Al. Băicoianu, III, No. 1036). 

16, Prezumpţiunca legală prevăzută 
de art. 1100 c. civ. în. (9it ce. civ. rom) 
este absolută şi contra ci nu se poate ad- 
mite nici interogatorul nici jurământul. 
(Duranton, VIII, No. 268; XIII, No. 415; 

- Mass ct Verge sur Zachariac, II, $ 604, 
nota 6, p. 554; Alourlon. II, No. 165; 
Aubry ct Rau. ed. 4-a. VII, $ 6090, p. 280; 
Dalloz, Rcp., Dispositions entre viis, No. 
955; Suppl.. Dispositions centre vifs, No. 
245; Baudry et Colin, Donations ct tes- 
taments, II, No. 4120). 

17. După altă părere, prezumpțiunca 
de interpunere de persoane poate fi com- 
bătută prin mărturisire și jurământ pe 
care să-l defere donatarul celui care îl 
acţionează în anularea donaţiunei, chiar 
moştenitorului sau  donatorului. (Demo- 
lombe, AXĂ, No. 278; Bonnier, Trait& des 
preuves, No. 846; Demante ct Colmet de 
Santerre, IV, No. 32 bis, LV; Laurent, XI, 
No. 402;, XIX, No. 022; Alexandresco, cd. 
2-a, IV, partea |, p. 774, 775). | 
“18. Prezumpţiunile legale prevăzute 
de art. 1100 c. cii. fr. (941 c. civ. rom.), 
sunt de strictă aplicaţiune şi nu pot îi 
întinse, prin analogie, la alte cazuri de- 
cât cele prevăzute de lege. (Dalloz, Rep., 
Dispositions entre vils, No. 955; Josse- 
rand, III, No. 1856: Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea I, p. 779, 780: C. Hamangiu, ]. 
Rosctti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 1039). | 

19. In afară de persoanele asupra 
cărora arf. 1100 c. civ.-îr. (941 c; civ. 
rom.), prevede prezumpţiunea legală de 
interpunere, mai pot îi declarate, după 
împrejurări, şi alte persoane ca fiind 
interpuse într'o donaţiune între soţi. (Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 6090, p. 280; 
Dalloz, lcp., Dispositions entre vis, No. 
954; Laurent, XV, No. 411; IHuc, VI, No. 
487; Baudry ct Colin, Donations et testa- 
ments, II, No. 4119; Josserand, III, No. 
1557; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea 1, p. 775, 774, 779, 780; C. Haman- 
«iu, ÎL. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 1039). 
20. In aceste împrejurări, proba in- 

ierpunerei poate fi făcută prin marturi 
sau prezumpțiuni. (Troplong, Donations . 
ct testaments, IV, No. 2756; Mourlon, Il, 
No. 1023; Aubry et' Rau, ed. 4-a, VII. $ 
690, p. 280: Dalloz, Rep., Dispositions cen- 
tre viis, No. 952; Laurent, AV, No. 112; 

„Huc, VI, No. 487; Baudry ct Colin: Dona- 
tions et testaments, II. No. 4119; Planiol, 
III, No. 3259: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
pârtea I, p. 774, 779, 780; C. Hamangiu, |. 
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Codul civil 

Rosetti-Bălăinescu şi AL Băicoianu, III, 
No. 1039). , 

92|. In aceste cazuri tribunalele vor 
apreciă în mod suveran dacă a fost o in- 
terpuncre de persoane. (Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea I, p. 279). 
22, Pentru stabilirea prezumpțiunci 

de interpunere de persoane, se va luă în 
consideraţie momentul facerci donaţiunci. 
(Alexandresco, ed. 2-a, LV, partea |, p. 
779: C. Iamangiu, I. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, IlI, No. 1037). 
23, Acecaş soluţiune trebueşte apli- 

cată si la testamente şi deci pentru a 

DESPRI: CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI Art. 942 

se stabili prezumpțiunea de interpuncre 
de persoane se va aveă în vedere mo-. 
mentul facerei testamentului iar nu acel 
al decesului testatorului. (Demolombe, 
NĂTII, No. 622; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea I, p. 779; Contra: Coin-Delisle, * 
Commentaire, Donations ct testaments, 
Art. 1100, No. 9). . 

Jurisprudență, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. A sc vedcă: art, 939, nota 1. 

TITLUL III. 

Despre contracte sau convenţiuni. 

plusieurs personnes sobligent, envers une ou 

CAPITOLUL 1. 

Dispoziţiuni preliminare. 

Ax, 942. — Contractul este acordul între două sau mai multe 
persoane spre a constitui sau a stinge între dânșii uni: raport 
juridic. (Civ. 644, 948, 962, 969 urm., 986, 1091,.1169 urm., 1191;: 
C. com. 35 urm.; Civ. Fr. 1101; Civ. Ital. 1098). 

Tezt. Jr. Art. 1101. — Le contrat est une convention par laquelle une ou 
, 

ou. ă ne pas faire quelque chose. 
plusicurs autres, d donner, ă faire 

Text. Ital. Ant. 1098. — Il contratto & laecordo di due o pi persone per 
constituire, regolare o sciogliere fra loro un incolo giuridico. 

INDEX ALFABETIC 
la doctrină). 

Acceptare +. 
Act autentic 43, 
Act doveditor %2, 4, 
Act scris 40—53 
Acţiune în justiţie 8,9, 

19 
Adopţiune 41, 35, 56, 
Amanet 32, 39, 5, 
Antichreză 58. 
Apreciere suverană 53, 
Căsătorie 44, 55, SG. 
Cauţiune 50, 58. 
Consimțământ 35, 41, 40, 
Contracte 11, 15-29), 2 

urme 
Contracte 
659, 

Contracte civile 28,60, 61. 
Contracte comerciale 3%, 

accesorii 27, 

„6. 
Contracte consensuale 35, 

36, 37, M. . 
Contract de căsătorie +. 
Contracte extra-judiciare 

29. 62, . 
Contracte judiciare 29,63, 

6, . 

Contracte nenumite 24, 
1) 

Contracte nesolemae 26, 
46, 47, , 

Contracte numite 24, 30, 

Contracte principale 2, 
51 

Contracte reale 25, 38, 30, 
„0. - 

- Deoncbire 6, 7, 

  

Contracte solemne 26, B, 
, 45 

Convenţiune 13—16, 15— 
20, 22, 23, 30, 32. 

Creanţe 4, 5, 7, 
Creditor 2, 5, 
Cuasi-contract 11. 
Cuasi-delict 11. 
Daruri manuale 42, ! 
Datorii 4, 7. 
Dcbitor , 5, 8, 
Definiţie 1, 13. 
Delegaţie 50, 
Delicte î1. 

DD 

Depozit 32, 39, 55. 
Dobânzi 50, 
Donaţiune +. 
Dotă 44, 
Dovadă 22, 45, 40. 
Drept real 5, 10. 
Efecte 3 17. 

“Faptul omului 10, 11. 12. 
Gaj 32, 3, 51, 
Garanţie 50, 58. : 
Hotărâre de expedient 64. 
imprumut 32, 39, 55, 
Îndivizibilitate 59, 
Intenţiune 419, 51, 52, 53, 
Ipotecă 32, 44, 55, 
Izvorul obligaţiilor 10, 
Lege 10, 12, 13, 31, 
L.ocaţiune 35, 37, 47. 
Mandat 32, 35, 37, 47, 
Medic 32, 
Morală 7. 
Natura contractului 33. 

| [i
] 

„ Ordine publică 31. 

Novaţiune 50. 
Nulitate 50. 
Obligaţie 1—13, 15, 17.—19, 

> 36, 39, 41. 
Obligaţie activă 4, 
Obligație civilă 8. 
Obligatie imperfectă 7, 
Obligaţie naturală 9, 
Obligaţie pasivă 4. 
Obligaţie perfectă 7. 
Ofertă 21. 

Profesor 32, 
Proprietari 13, 
Reciprocitate 17, 18. 
Mentă viageră 4. 
Sarcine 4. 
Schimb 35. : 
Societate '3, 35, 37, , 
Subrogaţie +, 50. 
Tradiţiune 38, 42. 
“Tranzacţie 64, 
Vecinătate 13. - 

i Vindere-cumpărare 23,3%, 
Policitaţiune 21. , 35, 37, 47, 55, 56. 
Probă 22, 45, 46, 

Doctrină, 

|. In sensul restrâns. obligațiunea este 
legătura de drept între două sau mai 
multe persoane, din care rezultă pentru 
una sau mai multe din aceste persoane 
necesitatea de a face sau a nu tace, sau 
de a da un lucru uncia sau mai multora . 
dintre ele. (Pothier, Obligations, No. î; 
Demolombe, XXIV, No. j; Larombitre, 
“Obligations, Art. 1101, No. 5; Aubry et 

-i
 

Rau, ed. 4-a,.IV, $ 296, p. 2; Dalloz, 
Rep.. Obligations, No. î; Laurent, XV, 
No. 424: Huc, VII, No. i: Baudry et Barde, 
Obligations, [, No. î; Planiol, ÎL, No, 156; . 
Alexandresco, V, p. 6: C. Hamangiu,.1: 
Loseiii Băliinescu şi Al. Băicoianu, II, No. 
693). i 

7
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D, Intr'o obligaţiune, partea care se 
obligă se numeşte debitor, iar partea că- 

tre care se obligă debitorul, se numeşte 
creditor. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 
7; Planiol. II, No. 157; Alexandresco, V, 

p. 6; C. Hamangiu, ]. Rosetti-lsălănescu 
şi Al. Băicoianu, II, DNo.. 695). 

3, Efectul obligaţiunei este de a sta- 
bili o legătură juridică între două per- 
soane prin care se atribue uneia din ele 
un drept faţă de cealaltă. (Dalloz, l€p., 

Obligations, No. 7). , J 
4, Obligaţiunea considerată ca un 

drept ia denumirea de obligaţiune activă 
sau creanţă iar obligațiunea considerată 

ca o sarcină ia denumirea de obligaţiune 
pasivă sau datorie. (Demolombe, XXIV, 
No. 8; Demante et Colmet de Santerre, 
-V, No. 1 bis, |; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, 
3 296, text şi nota 4, p. 3; Dalloz, Rep 
Obligations, No. 7; Huc, VII, No. 2; Bau- 

dry et Barde, Obligations, |, No. 2; Pla- 

niol, IL, No. 152). o 
5, Orice. obligaţiune este caracterizată 

printr'o legătură de drept, o necesitate 
juridică, care constitue pe una din părți 
creditor iar pe cealaltă parte debitor, 
atribuind totdeauna  creditorului un 
drept, fie de creanţă, fie un drept real. 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 8). | 

6. Obligaţiunea propriu zisă, în sensul 
juridic al cuvântului, nu trebuește con- 
fundată cu necesitatea impusă fiecăruia 
de a. respectă dreptul altuia, deoarece 
legătura juridică din obligaţiunea pro- 
priu zisă are un caracter relativ şi indi- 
vidual. (Demolombe, XXIV, No. 5; De- 
mante et Colmet de Santerre, V, No. 1; 
bis, IV: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, S 29%, 
p. 3; Baudry et Barde, Obligations, 1, 
No. 5 : 

7, Deasemenca nu trebuesc să se con- 
funde obligaţiunile propriu zisc, în sen- 
sul juridic al cuvântului, denumite şi 
obligaţiuni perfecte cu obligaţiunile im- 
periecte care fac parte din domeniul ex- 
clusiv al moralei şi care sunt constituite 

- din oarecare datorii cari sunt impuse o- 
mului în interesul altuia şi care nu pre- 
supun existența unui creditor. (Pothier, 
Obligations, No. 1; Demolombe, :XXIV, 
No. 7; Larombitre, Obligations, Art. 1101, 
No. 6; Demante et Colmet de Santerre, 
V, No. 1 bis, II: Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 297, p. 3; Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 8; Huc, VII, No. 2; Baudry ct Barde, 
Obligations, ], No. 4; Alexandresco, V, 
p. 2). 

8. Obligaţiunea este civilă atunci 
când debitorul poate fi constrâns prin 
justiție ca s'o execute. (Alexandresco, V, 

, 2). 
9, Obligațiunea este naturală atunci 

când executarea ei nu: este asigurată 
printr'o acțiune în justiţie.  (Alexan- 
dresco, V, p. 2). i, 

10. Isrorul obligaţiunilor este sau 
_ faptul omului sau legea. (Demolombe, 

XXIV, No. 9; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
$ 505, text şi nota î, p. 92; Dalloz, Râp., 
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Obligations, No. 35, 38; Laurent, XV, No. 
425; Baudry ct Barde, Obligations, I, No. 
5, 6; Planiol, II, No- 805 urm.; Comp.: 
Alexandresco, V, p. 7, 8). 

11. Obligaţiunile cari isvorăsc din 
faptul omului, sunt cele cari se nasc din 
contracte şi cele care se nasc din quasi- 
contracte, delicte şi quasi-delicte şi de 
care se ocupă ocest titlu şi următoarele 
din codul civil. (Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 35, 58; Comp.: Alexandresco, V, p. 
cs . 

12. Obligaţiunile cari isvorăse din 
lege, deşi faptul omului a putut să in- 
tervie ca o cauză îndepărtată a lor, sunt 
guvernate de diferite articole din codul 
civil. (Dalloz, Reâp., Obligations, No. 34; 
Planiol, II, No. 827). 

12. Ca obligaţiuni cari isvorăse din 
lege putem cită obligaţiunile care există 
între proprietarii vecini, (Dalloz, Râp., 
Obligations, No. 54). | 

14. Convenţiunea este acordul a două 
sau mai multe persoane asupra unui obicct 
de interes juridic. (Aubry ct Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 540, p. 255; Planiol, II, No. 94; 
Comp.: Alexandresco, V, p. 8, 9). 

15, Contractul este o convențţiune ge- 
ncratoare de obligaţiuni sau translativă 

„de drepturi. (Pothier, Obligations, No. 3; 
Demolombe, XXIV, No. 12; Larombitre, 
Obligations, Art. 1101, No. 2; Demante ct 
Colmet, de Santerre, V, No. 3 bis, I; Dal- 
loz, Rep. Obligations, No. 41; Laurent, 
XV, No. 426; Huc, VII, No. 3; Planiol, 
II, No. 827; Comp.: Alexandresco, V, p. 9). 

16. Nu orice convenţiune este un con- 
tract, însă contractul este totdeauna o 
convenţie. (Pothier, Obligations, No. 3; 
Duranton, X, No. 55; Demolombe, XXIV, 
No. 12; Larombitre, Obligations, Art. 
1101, No. 2; Demante et Coimet de 'San- 
terre, V, No. 5 bis, I; Dalloz. Rep., Obli- 
gations, No. 41; Laurent, XV, No. 436; 
Huc, VII, No. 5; Planiol, II, No. 87; 
Alexandresco, V, p. 9). . 

17. Uneori efectul contractului este 
de, a face să se nască obligaţiuni reci- 
proce în sarcina părţilor .care au luat 
parte la încheierea lui. (Demolombe, 
XXIV, No. 17; Demante ct Colmet de 
Santerre, V, No. 3 bis, II; Laurent, XV, 
No. 496). . - 

18.,.Trebucşte considerată ca un con-! 
tract” Zconvenţiunea care arc de obiect 
fie de a transferă proprietatea sau de a 
da naştere unui drept real, fie de a mo- 
difică sau a desface o obligaţiune exis- 
tentă. (Demolombe, XXIV, No. 15, 16; De- 
mante et Colmet de Santerre, V, No. 3 
bis, I; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 540, 
p. 285; Laurent, XV, No. 426. 497; Huc, 
VII, No. 3: Baudry et Barde, Obligations, 
I, No. 7; Planiol, II, 943). 
“19, 0 convenţiune se transformă în 
contract, când ca a fost făcută cu inten- 
țiunea de a creă pentru una dintre părţi 
obligațiunea de a face, de a nu face sau 
de a da un lucru, iar pentru cealaltă 

„parte dreptul de a puteă cere în justiţie 
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Codul civil 

executarea acestei 
lombe, XXIV, No. 

obligaţiuni.  (Demo- 
15; Larombicre, Obli- 

DESPRE CONTRACTE 

gations, Art. 1101, No. 3, $; Dalloz, Rep | 
Obligations, No. 42, 43, 44; Laurent, X 
No. 430). - 
20. O convenfiune neobligatorie nu 

constitue un contract. (Dalloz, Rep., O- 
bligations, No. 44). 
21, Dacă o persoană face o ofertă 

care nu a fost încă acceptată, această 
ofertă constitue o simplă promisiune de- 
numită în doctrină policitaţiune, iar nu 
un contract, deoarece din ca nu decurge 
nici o obligaţie până la acceptarea er. 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 47; A- 
lexandresco, V, p. 9, 10). 
29, Trebuceşte de făcut o distincţiune 

între actul destinat a servi de probă con- 
venţiunci şi însăşi convenţiunea sau con- 
tractul. (Demolombe, XXIV, No. 19; La- 
rombitre, Obligations, Art. 1103, No. 4,5; 
Dalloz, Rcp., Obligations, No. 4). 
23, Câte odată se întrebuinţează nu- 

mele de contract în locul actului care 
constată convenţiunea părților; astfel se 
spunc contract de vânzare sau de socie- 
tate, ctc., în loc de act de vânzare, de 
societate, etc. (Dalloz, Râp., Acte, No. 4). 

24, In afară de împărțirile contrac- 
“telor prevăzute de art. 1102—1106 c. -civ. 
În. (945—917 c. civ. rom), contractele se 
mai pot împărți, în contracte numite şi 
contracte nenumite. (Dalloz, Rep., Obli- 
gations, No. 79; Alexandresco, V, p. 18; 
C. Hamangiu, 1. Rossetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, II, No. 1189). 
25, Deasemenea, în contracte consen- 

suale şi contracte reale. (Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 73; Alexandresco, V, p: 
16; C. Hamangiu, ]- Rosetti-Bălănescu' şi 
AL. Băicoianu, Il, No. 1189). 
26. Deasemenca, în contracte solemne 

şi contracte nesolemne. (Dalloz, Rep, O- 
bligations, No. 78; Alexandresco, V, p. 
15; C. Hamangiu, IL. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, II, No. 1189). " 
27. Deasemenea, în contracte princi- 

pale şi contracte accesorii. (Dalloz, Râp., 
Obligations, No. SI; Alexandresco, V, p: 
17; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, II, No. 1159). 
28, Deasemenca, în contracte civile şi 

contracte comerciale. (Dalloz, Râp., Obli- 
gations, No. 82). . 
29, Deasemenea, în contracte judi- - 

ciare și contracte extrajudiciare. (Dalloz, 
R€p.. Contrat judiciaire, No. 1 urm.)- 

30. Contractele nenumite, adică acele 
care nu sunt prevăzute de lege, sunt gu- 
vernate de principiile generale ale con- 
vențiunilor şi de regulele care rezultă 
din natura lor particulară; la aceste con- 
tracte, regulele contractelor numite ser- 

„Yesc ca_ un criteriu de analogie. (Demo- 
lombe, XXIV, No. 28, 29; Larombitre. O- 
bligations, Art, 1107, No. 1 urm.; Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 80; Laurent, XV, 
No. 442, 445; Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, I, 
19, 20). 
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No. 20; Alexandresco, V, p. 18,. 
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31. Contractele nenumite sunt vala- 
bile în baza principiului liberalitătii con- 
venţiunilor, dacă nu aduce atingere dis- 
pozițiunilor legislative care interesează 
eg dinca publică:z(Alexandresco, V, p. 18, 

„82, Sunt contracte nenumite:; conven- 
jiunea prin care se primeşte îngrijirea 
unui medic, lecţiile unui profesor, iăgă- 
duința de împrumut, de ipotecă, de ama- 
net, de depozii, însărcinarea .cuiva de a 
vinde un imobil pe un preț determinat. 
cu clauza că ce va prisosi va aparține 
vânzătorului, obligația unei persoane de 
a descoperi o suecesiune necunoscuti de 
moştenitor, etc. (Baudry ct Barde, Obli- 
gations, I, No. 20; Alexandresco, V, p. 19, 
nota 1, 20). 
32, Natura contractelor va fi deter- 

minată nu de denumirea pe care le-au 
dat-o părţile, ci de natura clauzelor cu- 
prinse în contracte. (Dalloz, Râp., Obli- 
gations, No. 59; Suppl., Obligations, No. 7). 
84. Contractele numite sunt acele 

contracte care au o denumire proprie şi 
face obiectul unor dispoziţiuni particu- 
lare a codului civil sau a codului comer- 
cial. (Alexandresco, YV, p. 18). 

85, Astfel, sunt contracte numite: 
vânzarea, schimbul, locaţiunea, mandatul, 
societatea, etc. (Alexandresco, V, p. 18). 
36. Contractele consensuale sunt a- 

cele contracte în care obliraţia se pro- 
duce prin simplul consimţământ al păr- 
ților. (Dalloz, Rcp., Obligations, No. 3; 
Alexandresco, V, p. 16). 
37, Sunt contracte consensuale: vân- 

zarea, locaţiunea, societatea, mandatul, 
cte. -(Alexandresco, V, p. 16). 
28. Contractele reale sunt acele con- 

tracte carc se formează numai prin pre- 
darea efectivă a .lucrului. (Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 75; Alexandresco, V, p. 
16 
39. Sunt contracte reale: contractele: 

de împrumut, de depozit, de gaj, deoa- 
rece nu există obligaţie până când lucrul 
nu este efectiv, împrumutat, dat în de= 
pozit sau dat în gaj. (Demolombe, XXIV, 
No. 52; Larombitre, Obligations, Art. 1107, 
No. 6; Demante et Colmet de Santerre, 
V, No. 9 bis, II; Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 73; Laurent, XV, No. 445; Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 23; Alexan- 
«dresco, V, p. 16). 
40. Constituirea unei : rente viagere, 

în schimbul plăţii unci sume de bani, 
este un contract real. (Laurent, XXVII, 
No. 260; Ilue, XI, No. 540).- | 
4. În regula generală, toate contrac- 

iele sunt consensuale, obligaţiunea de- 
venind perfectă prin simplul consimţă- 
mânt al părţilor contractante. (Dalloz, 
R6p., Obligations; No. 73).. - 
42. Tradiţia nu mai arc astăzi mare 

însemnătate cum eră la Romani, deoarece 
în. dreptul actual ca strămută proprie- 
tatea numai în două cazuri: 1) în materie 
de daruri manuale; 2) în contractele în 
care “lucrul care face obiectul contrac- 
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tului nu-este determinat în individuali- 

tatea su, ci numai în specie. (Alexan- 
dresco, V, p. 12). 
43, Contractele solemne sunt acele 

care nu sunt valabile decât dacă sunt fă- 

cute în forma autentică şi pentru care 

Sau îndeplinit toate formalităţile prevă- 

zute de lege. (Dalloz, Râp., Obligations, 

No. 78). 
4% Astfel, sunt contracte solemne: 

adopțiunca, căsătoria, donaţiunea, con- 

tractul de căsătorie, subrogațiunea con- 

simțită de debitori, subrogaţiunea «n ipo- 

teca legală a femeei căsătorite, constitul- 

rea unei ipoteci, etc. (Dalloz, Rep., Obli- 

gations, No. 38; Alexandresco, V, p. 15 

16). - 

45, In contractele solemne forma este 

esențială şi nu poate fi înlocuită prin 

nici un mijloc de dovadă. (Larombitre, 

Obligations, Art. 1108, No. 4; Aubry ct 

Rau, ed. d-a, LV, $ 54, nota 6. p- 2S7; 

Dalloz, Rep. Obligations, No. 78; Lau- 

rent, XV, No. 446, 417; Baudry ct Barde 

Obligations, I, No. 22). 
468. Contractele nesolemne sunt acele 

pentru cari legea prevede îndeplinirea 

nici unei formalităţi particulare. (Dalloz, 

Rep., Obligations, No. 78; Alexandresco, 

V, p. 16). A 

41, Astfel, sunt contracte nesolemnc: 

contractul de vânzare, mandatul, locaţiu- 

nea, etc. (Dalloz, Rep. Obligations, No. 

78; Alexandresco, V, p. 16). 

48. In general. contractele formân- 

du-se prin simplul consimțământ al păr- 

ților, actul scris nu servește decât ca un 

inijloc de probă al contractului. (Dalloz. 

Rep, Obligations, No. 74; Suppl., Obliga- 

tions, No. 14; Alexandresco, V, p. 15. 16). 

49, La unele contracte legea cere 

pentru valabilitatea lor ca să lie redac- 
tat un act scris. (Demolombe, XXIV, No. 

34), 
"BO, Astfel este pentru contractele: de 

novaţiune, de subrogaţiune: constituită 

de creditor, de delegație a debitorului, 

de cauţiune, de stipulare de dobânzi con- 

venţionale. (Demolombe, XXIV, No. 34). 

5. Actul scris este deasemenea obli:: 

gator pentru valabilitatea convenţiunei, 
atunci când părţile au manifestat inten- 
iunea ca să nu fie considerat contractul . 
încheiat decât dacă se va fi redactat un 
înscris, cu toate că legea nu ar prevedcă 
pentru un asemenea contract necesitatea 
unui act scris. (Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 74. 
„52, Pentru ca această soluțiune să 

aibă loc, trebuește ca această condiţiune 
să fie formulată de părți în mod neîn- 
doios şi în mod expres; astfel această 
condițiune nu-ar rezultă, de exemplu, 
dacă părțile ar fi declarat că se va re- 
dactă un înscris despre convențiunea lor. 
(Demolombe, XXIV, No. 36; Aubry et 
Rau, ed. d-a, IV, $ 543, nota 21, p. 2%; 
Dalloz, Rep, 'Obligations, No. 74: Lau- 

rent, XV, No. 445, 449; Baudry et Barde, 
Obligations, I, No. 22). 

DESPRE CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI Codul civil 

53, Tribunalele vor apreciă în 'mod 

suveran, după împrejurări, dacă intențiu- 

nea părților contractante a fost ca să su- 

pue convențiunea lor condițiunei redac- 

tării unui act scris. (Dalloz, Rep., Obli- 

gations, No. 35). 
54. Contractele principale sunt acele 

contracte cari au o existenţă proprie prin 

ele înşile, fără a sc referi la alt contract. 

(Pothier. Obligations, No. 14; Demolombc, 

AXLY, No. 30: Larombitre, Obligations, 
Art. 1107, No. 9; Dalloz. R6p., Obligations, 

No. 81; Baudry ct Barde, Obligations, Il, 

No. 24; Planiol, 11, No. 959; Alexandresco, 

V, p. 12. - 
55, Astfel, sunt contracte. principale: 

vânzarea, împrumutul, depozitul, căsăto- 

ria, adopțiunea, ete. (Alexandresco, V, p. 
17, 18). - 
56, Vânzarea şi alte contracte pot fi 

contracte accesorii, însă căsătoria şi a- 

dopțiunea sunt totdeauna contracte prin- 

cipale şi -nu pot Îi niciodată accesorul 

unui alt contract. (Alexandresco, V, p. 

18. nota 1). , 
- 57, Contractele accesorii sunt acele 
contracte care depind de un contract 
principal şi au existența acestui contract 
la care se alipesc şi căruia îi asiguri 
existența. (Pothier, Oblizations, No. 14; 
Demolombe, XXIV, No. 30; Larombitre, 
Obligations, Art. 1107, No. 9; Dalloz, Rep., 
Obligations, No. 81; Baudry ct Barde, 
Obligations, |, No. 24; Planiol, Il, No- 
959; Alexandresco, V, p. 18). | 
58, Astfel. sunt contracte accesorii 

contractele: de cauţiune, de gaj, de ipo- 
iecă, de antichreză, cete. (Pothier, Obli- 
gations, No. 14;. Demolombe, XXIV, No. 
50: Larombitre, Obligations, Art. 1107, 
No. 9; Dalloz, Rep. Obligations, No. Si: 
Baudry et Barde, Oblirations, I, No. 24: 
Idaniol, II, No. 939; Alexandresco, V, p. 
15)... 
„59, Impărțirea contractelor în prin- 

cipale şi accesorii are interes în privinţa 
influenţei ce o are nulitatea unuia din 
contracte asupra celuilalt contract: astfel 
anularea contractului -principal, aduce a- 
nularea şi a contractului accesor, atară de 
cazul când contractul accesor a avut de 
scop suplinirea contractului principal; a- 
nularea contractului accesor nu aduce a- 
nularea contractului principal, afară de 
cazul când părțile au considerat amân- 
“două contractele ca indivizibile. (Alexan- 
dresco, V, p. 18). , 
„60. Contractele sunt civile sau comer- 

ciale, după cum au de obiect acte civile 
sau acte _de comerţ. (Dalloz, Rcp., Obli- 
gations,_ No. 82). i 
GI. Distincţiunea între contracte civile 

şi contracte comerciale prezintă utilitate 
din punct: de vedere al dovezilor şi com- 
pgteniei. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 

62. Contractele extrajudiciare 
acele contracte care se formează 

sunt 
între 

părţi fără intervenţiunea justiţiei. (Dal- 
loz. Râp.. Contrat judiciaire, No. 4)- 
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63. Contractul este judiciar când a- 
cordul între părţi se formează înaintea 
judecătorului şi este constatat în actul 
magistratului. (Dalloz, Râp., Contrat ju- 
diciaire, No. 4, 6)- 

DESPRE CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI Art. 943 

64. Când unu proces se termină prin- 
tr'un contract, acest contract se numeşte 
tranzacţie judiciară sau hotărire de ex- 
pedient. (Dalloz, Rep., Contrat judiciaire 
No. 4). . 

Art. 943. — Contractul este bilateral sau sinalagmatic, când | 
părțile se obligă reciproc una către alta. (Civ. 1020, 1021, 1179, 
1294 urm., 1405 urm., 1410 urm.; C. com. 35; Civ. Fr. 1102). 

Text. fr. Art. 1102. — Le contrat est synallagmatiquc ou bilateral lorsque 
les contractants s'obligent râeiproquement les uns envers les autres. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Intenţiune 10, 12, 13. 
Locaţiune 5 . 
Mandat 12, 13. 
Obligaţiune principală 4, 

0, 

Adopţiune 6. : 
Cesiune de moştenire 5, 
Contract bilateral 1 urm. 
Contract sinalagmatic 1 

urme 
Contract unilatial 1, 8,10— 

13, 
Creditor & 
Debitor 8, 
Definiţie 3. 
Depozit 12, 13, 
Donaţiune 11, 
Dotă 7. 

Originale multiple 3. 
Reciprocitate 4, 12, 13. 
lezoluţiune 24 
Salarii 12, 13, 
Sarcine 11, 
Schimb 5, 
Societate 5, . 

, Vindere-cumpărare 5. 
Executarea obligaţiei 9, Voința părţilor 10, 12, 13, 
Indoială 13, , ” 

Doctrină. 

1. Contractele pot îi sinalagmatice sau 
bilaterale şi unilaterale. Această distinc- 
ţiune în contracte bilaterale şi unilaterale 
preziută un interes practic deoarece unele 
regule sc aplică exclusiv contractelor bi- 
laterale iar alte regule se aplică exclu- 
siv contractelor unilaterale. (Demolombe, 
XĂLV, No. 21; Larombitre, Obligations, 
Art. 1102—1106, No. 1, 2; Demante ct Col- 
met de Santerre, V, No. 5 bis, |; Aubry 
ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 544, p. 284 urm; 
Laurent, XV, No. 451, 452, 454; Huc, VII, 
No. 4, 5; Baudry ct Barde, Obligations, 
I, No. 10; Planiol, II, No. 949; Alexan- 
dresco, Y, p. 10, 12: C. Iamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu și AL. Băicoianu, II, No. 
1189, 1192). 

5. Astfel regulele prevăzute de art. 
1184 c. civ. în. (1021 c. civ. rom.), îşi gă- 
sesc aplicațiunea exclusiv contractelor 
sinalagmatice. (Demolombe, XXIV, No. 
21; Larombicre, Obligations, Art. 1102— 
1106, No. 1, 2; Demante ct Colmet de 
Santerre, V, No. 5 bis, |; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, IV, S 541, p. 254 urm.; Laurent, 
XV, No. 4531, 4532, 434: Huc, VII, No. 4, 
5; Baudry ct Barde, Obligations, ÎL, No. 
10; Planiol, I[, No. 949; Alexandresco, 
V, p. 12). - - 
"3, Deasemenea regulele prevăzute de. 

art. 1525 c. civ, în. (1179 c. cir. rom.), pri- 
vitoare la pluralitatea originalelor. e- 
molombe, XXIV, No. 21; Larombitre, O- 
bligations, Art. 1102—1106, No. 1, 2: De-: 
mantie et Colmet de Santerre, V, No. 5 
bis, I; Aubry et Rau, ed: 4-a, IV, $ 34, 
p. 284 urm.; Laurent, XV, No. 431, 432, 

354; Iluc, VII, No. +4, 5: Baudry ct Barde, 
Obligations, 1, No. 10; Plianiol; II, No. 949; 
Alexandresco, V, p. 12). 

Aa Contractele sinalagmatice sunt acela 
în care obligaţiunea contractată de fie- 
care parte contractantă este o obligaţiune 
principală care derivă imediat din con- 
tract, ambele părți obligându-se reciproc 
una către alta. (Planiol, Il, No. 948; A- 
lexandresco, Y, p. ît; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bilănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 

-1190). : : 
5, Asticl sunt contracte sinalagma- 

tice, contractele de vânzare, de schimb, 
de închiriere, de societate, de cesiunea 
unei moşteniri, etc. (Dalloz, Râp., Obli- 
gutions, No. 60; Baudry ct Barde, Obli- 
gations, Î, No. 10; Alexandresco, V, p. 11). 

6. Deasemenea, adopţiunea este un 
contract sinalagmatic. (Dalloz, Râp., O- 
bligations, No. 61). E 

7, Deasemenea, constituirea de dotă, 
este un contract sinalagmatic. (Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 61). - 

8. Contractele sinalagmatice nu sunt 
numai cele prevăzute de codul civil, ci în 
afară de acestea mai pot îi şi alte multe, 
deoarece câmpul convențiunilor nu este 
limitat şi contractele închiate între părți 
pot fi sinalagmatice sau unilaterale, după 
cum ambele părţi sunt creditoare şi debi- 
toare sau numai una din ele este credi- 
toare şi cealaltă este debitoare. (Laurent, 
AV, No. 332). - 

9. Faptul-că una dintre părţile con- 
tractante își execută obligaţia, nu face 
să se piardă caracterul de sinalagmatie 
al contractului. (Dalloz, Rep.. Obligations, 
No. 62). 

10. Un contract unilateral prin na- 
tura sa, poate deveni sinalagmatic, prin 
voința părţilor, în cazul când a fost pre- 
văzut în contract că fiecare dintre părţi 
a înţeles să contracteze o obligaţie prin- 

'cipală. (Dalloz, R€p.. Suppl., Obligations, 
No. 9; Baudry ct Barde, Obligations, |, 
No. 12; Alexandresco, V, No. 12). 

( i. Astfel donaţiunea care prin natura 
sa este un contract unilateral poate de- 
veni sinalagmatic dacă se impune o sar- 
cină donatarului.. (Laurent, AV, No. 433; 
Baudry et Barde, Obligations, Î, No. 12). 

12. Deasemenea dacă la contractele 
de 'depozit și mandat s'au stipulat salarii, 
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după o părere, aceste contracte devin 
sinalagmatice, deoarece faptul că părţile 
contractante şi-au făcut obligaţiuni reci- 
proce, constitue o dovadă suficientă, că 
ele au înţeles să dea contractului lor ca- 
racterul unui contract sinalagmatic, (Lau- 
rent, XV, No. 453; Baudry et Barde, Obli- 
pations, I, No. 14, 15). 

13. După altă părere, deoarece ire- 
bueşte a se luă în consideraţie voința 

DESPRE CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI | Codul civit 

părților contractante, aceste contracte, 
trebuesc considerate, în caz de îndoială, 
că au rămas contracte unilaterale. (De- 
molombe, XXIV, No. 23; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, S 541, p. 286; Daloz, Rep. 
Obligations, No. 64; Suppl., Obligations, 
No. 10). 

14, A sc vedcă: art. 914 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

Art. 944. — Contractul este unilateral, când una sau mai multe 
persoane se obligă către una sau mai multe persoane, fără ca 
acestea din urmă să se oblige. (Civ. 1180, 1181, 1576 urm., 1587; 
C. com. 38; Civ. Fr. 1103). 

Teat. fr. Art. 1103. — I est unilateral lorsqwune ou plusieurs personnes 
sont obligces envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernitres 
il y ait d'engagemeut. 

Bibliografie (continuare). 

Annamovici GASTON, AXotă sub Trib. Botoșani, 18 Oct. 1925, Pand. Rom. 1926, 11, 254. 

Doctrină. 

(„ Contractele pot fi sinalagmatice sau 
bilaterale şi unilaterale. Această distinc- 
țiune în contracte bilaterale şi unilate- 
rale prezintă un interes practic deoarece 
unele regule se aplică exclusiv contrac- 
telor bilaterale, iar alice regule se aplică 
exclusiv contractelor unilaterale. (Demo- 
lombe, XXIV, No. 21; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1102—1106, No. 1, 2; De- 
mante ct Colmet de Saniterre, V, No. 5 
bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 5, 
p. 284 urm,; Laurent, XV, No. 431,'432, 
454; Huc, VII, No. 4, 5; Baudry ct Barde, 
Obligations, I, No. 10; Planiol, II, No. 
949; Alexandresco, V, p. 10, 12). 

9, Astfel regula prevăzută de art. 1326 
ec. civ. Îr. (1180 c. civ. rom.), îşi găsesc 
aplicaţiunea exclusiv contractelor unila- 
terale. (Demolombe, XXIV, No. 21; La- 
rombitre,  Obligations, Art. 1102—1106, 

- No. 1, 2; Demante cet Colmet de Santerre, 
V, No. 5 bis, I; Aubry ct Rau, cd. 4-a, 
IV, $ 541, p. 284 urm.; Laurent, XV, No. 
451, 432, 454; Huc, VII, No. 4, 5; Baudr 
et Barde, Obligations, Î, No. 10; Planiol, 
II, No. 949; Alexandresco, V, p. 12). 

8, Actul de abandon a unui fîpnd gre- 
vat de servitute, caz prevăzut de art. 699 
e. civ. în. (632 ce. civ. rom.), constitue un 
contract unilateral. (Dalloz, Rep., Obli- 

„ gations, No. 65, 64). 
d„ Deasemenea sunt contracte unila- 

terale, contractele de împrumut, de de- 
pozit, de mandat, de cauţiune. (Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 64; Alexandrese 
V, p. 11). - 

5, Deasemenea, sunt contracte unila- 
terale achiesarea şi dezistarea. (Dalloz, 
Râp., Acquiescement, No. 25; Deâsiste- 
ment, No. 5 urm.). 
“8, Contractul este unilateral, când 
una sau mai multe persoane se obligă, 

fără reciprocitate, către una sau mai 
multe persoane. (Alexandresco, V, p. 11). 

7, Există unele contracte care, în 
doctrină au fost denumite contracte im- 
perfect sinalagmatice; aceste contracte 
fac parte din categoria contractelor uni- 
laterale şi în care numai obligația uneia 
dintre părţi este consecința directă a 
contractului, iar obligaţia celeilalte părţi 
este numai:o obligaţie incidentă sau c- 
ventuală rezultată din cheltuelile făcute 
pentru conservarea lucrului sau pentru 
executarea contractului. (Pothier, Obli- 
gations, No. 9; Demolombe, XXIV, No. 
29; Larombitre, Obligations, Art. 1102— 
1106, No. 2; Demante ct Colmet de San- 
terre, V, No. 5 bis, Il; Aubry et Rau, ed- 
4-a, 1V, $ 341, text şi nota 2, p. 285; Dal- 
loz, R&p., Obligations, No. 60). 
"8, In această categoric pot fi trecute 
contraciele de mandat, de depozit, de 
comodat, de gaj. (Dalloz, Râp., Obliga- 
tions, No. 60; Alexandresco, V, p. îi, 
nota 1). - . 

9. Această denumire şi împărțire a 
contractelor în contracte: imperiect sina- 
lagmatice a fost însă criticată în doctrină, 
deoarece sar puteă crede că le sunt a- 
plicabile şi acestor contracte dispozițiunile 
art. 1184 şi 1325 c. civ. fr. (1021 şi A179 
c, civ. rom.), ceeace nu este adevărat, ele 
fiind contracte unilaterale. (Mourlon, Il, 
No, 1051: Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, 
No. 8; Laurent, XY, No. 435; Huc, VII, 
No. 4; Baudry et Barde, Obligations, |, 
No. 11; Planiol, II, No. 950; Alexandresco, 
YV, p. ii, nota 1). - 
10. A se vedcă: art. 943 din codul ci- 

vil cu notele respective. 

Jurisprudenţă. . 
(Continuare dela 1924 până la 1927) - 
1. A se vedeă: art. 1295, nota 12. 

— 389 —    
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Art. 945. — Contractul oneros!) este acela în care fiecare parte voește a-și procură un avantagiu. 
urm., 1410 urm., 1587; Civ. Fr. 

Text. fr. Art. 1106. — Le contrat & titre onâreuz est celui 

(Civ. 1294 urm., 1405 
1106; Civ. Ital. 1101). 

qui assujettit chacune des parties î donner ou î faire quelque chose. 

- TZezt Ital. Art. 1101. — E a titolo oneroso quel contratto nel quale cias- cuno dei contraenti intende, mmediante e 
titolo gratuito o di beneficenza quello in 

quivalente, procurarsi un vantaggio: a 
cui uno dei contraenti intende procu- rare un vantaggio all'altro senza equivalente. 

Doctrină, 

1„ Contractul cu titlu oneros este acel 
contract în care ficcare parte face un 
sacrificiu în favoarea celeilalte părți sau 
în [a voarea unui terţ. (Alexandresco, Y, 
p. 12). 

2, Pentru ca un contract să fie cu titlu 
oneros, trebueşte ca el să impue necesita- 
tea nu de obligaţiuni reciproce ci de pre- 
stațiuni _reciproce. (Demolombe. Sk 
No. 24; Demante cet Colmet de Santerre, 
V, No. 7 bis; Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, I, No. 16; Planiol, Il. No. 951). 

3, Dacă toate contractele sinalagma- 
tice sunt cu titlu oneros, nu toate con- 
tractele oneroase sunt sinalagmatice, de- 
oarece nu sunt contracte oncroase nu- 
mai acele care obligă ambele părţi. (Du- 
ranton, X, ÎNo. 50; :Demolombe, XXIV, 
No. 24; Marcadâ, Art. 1106; Demante et 
Colmet de Santerre, V, No. 7 bis; Dalloz, 
Rep. Obligations. No. 72; Suppl., Obli- 
fations, No. 13; Baudry et Barde, Obli- 
gations, I, No. 16; Planiol. II, No. 951; 
Alexandresco, V, p. 12, 15). 

du Astfel împrumutul cu dobândă, deşi 
este un contract unilateral, este totuşi 
un contract cu titlu oneros. (Dalloz, Rep 
Obligations, No. 72; Baudry et Barde, 
Pligations, I, No. 19; Alexandresco, 'V, 
p. 12). 

5, Sunt contracte cu titlu oneros: în- 

Art. 946. — Contractul 

IV,. 

chirierea, vânzarea, tranzacțiunea, socie- 
tatea, etc. (Dalloz, Rep.. Obligations, No. 
72; Alexandresco, V, p. 12 

6. In doctrină, au fost denumite con- 
tracte mixte, donajiunile cu sarcine şi 
contractele de mandat şi de depozit când 
sunt salariate. (Pothicr, Obligations, No. 
12; Larombitre, Obligations, Art. 1002— 
1006, No. 7; Dalloz, Rep., Obligations, No. 70). 

7, Această categorie însă de contracte 
mixte, nu este admisă de alți autori, 
pG& motivul că în codul civil nu este re- 
cunoscută, aşă încât aceste contracte vor 
trebui trecute fie în categoria contrac- 
telor cu titlu oneros, fie în categoria con- 
tractelor cu iitlu gratuit, după elementul 
care predomină în aceste contracte. (De- 
molombe, XXIV, No. 25; Baudry et Barde, 
Obligations, |, p. 13, nota 3). | 

8. Contractul prin care o persoană se 
obligă, ca în. schimbul plăţii unei sume 
de bani vărsată odată pentru totdeauna 
sau în schimbul înstrăinării unui imobil, 
să hrănească, să procure locuinţă, să în- 
rijească şi să: întreţie o altă persoană, 
pe tot timpul vieții sale, constitue un 
contract cu titlu oncros, iar nu un con- 
tract cu titlu gratuit. (Dalloz, Rep. Suppl., 
Ilospices, No. 143), - - 

9. î se vedcă: art. 946 din codul civil 
cu notele respective. 

gratuit sau de binefacere este acela în care una din părți voeşte a procură, fără equivalent, un avan- tagiu celeilalte. (Civ. 800 urm., 1532, 1560, 
C. com. 442 urm.; Civ. Fr. 1105; Civ. Ital. 1101). 

1591, 1593, 1652; 

Tezt. fr. Art. 1105. — Le zontrat de bienfaisance est celui dans lequel lune des parties procure 

Tezt Ital. art. 1101. — E a titolo oneroso 
cuno dei contraenti intende, mediante equivalente, procurarsi 

ă autre un avantage purement, gratuit. 

quel contratto nel quale cias- 
un vantaggio: a titolo gratuito o di beneficenza quello in cui uno dei contraenti intende procurare un vantaggio all'altro senza equivalente, - SB10 a q 

  

+ 

1) Art. francez corespunzător 1106, zice: să filtre onâreux". 
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Art, 947-948 . 

Doctrină. 

1. Contractul gratuit sau de binela- 

cerc este acel contract care are loc nu- 

mai în interesul unei părți: (Alexan- 
dresco, V, p. 15). - 
"2, Sunt contracte gratuite .sau de bine- 

facere; donațiuneca simplă, împrumutul 

fără dobândă, depozitul gratuit, manda- 

tul gratuit. (Dalloz, Rep., Obligations, 

No.. 70: Alexandresco, V, p. 15). 
3, Distincţiunea între contractele cu 

titlu oneros şi contractele cu titlu gra- 

tuit, prezintă un interes important. Astfel, 
tutorul poate înstrăină, cu paza unor a- 

numite forme, cu titlu oneros bunurile 

minorului, însă nu le poate înstrăină cu 

titlu gratuit, deoarece o asemenea înstrăi- 

“nare nu procură nici un folos minorului. 

(Alexandresco, V, p. 15): 
4. Deasemenea, creditorii unui debi- 

“tor insolvabil pot atacă mai uşor actele 

DESPRE CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI Codul civil 

cu” titlu gratuit ale debitorului lor, pe 
când pentru actele cu titlu oneros nu le 
poate atacă decât dovedind complicitatea 
terţilor. (Alexandresco, V, p. 15). 

5, Deasemenea, donațiunea care este 
cel mai important act cu titlu gratuit 
trebueşte făcută, sub pedeapsă de nulitate, 
cu anumite formalităţi. (Alexandresco, V, 
p: 13). 

G, Deasemenca, în contractele cu titlu 
oneros aprecierea culpei şi a responsa- 
Dilităţii se face mai riguros decât în con- 
tractele cu titlu gratuit. (Alexandresco, 
V, p. 15). 

7. Deasemenea, pentru calcularea co- 
tității disponibile şi a rezervei, înstrăi- 
mările cu titlu gratuit se raportează în 
mod fictiv la musa succesorală, pe când 
înstrăinările cu titlu oneros nu sunt su- 
puse, acestui raport. '(Alexandresco, YV, 
p. 15). 

Art. 94%. — Contractul cu titlu oneros este comutativ, atunci 

'când obligaţiunea unei părți este equivalentul obligațiunei celeilalte. 

Contractul este aleatoriu!) când equivalentul depinde, pentru 

una sau toate părţile, de-un eveniment incert. (Civ. 828, 1294 

urm., 1405 urm., 1411, 1412, 1491 urm., 1635, 1636, 1639 urm.; 

Civ. Fr. 1104). 

Tezt. n. Art. 1104. -— II est commutatif lorsque chacune des parties s'engage 

î donner ou ă faire une chose qui est regardte comme equivalent de ce qu'on 

lui donne ou de ce qwon fait pour elle. 
Lorsque L'Equivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour 

chacune des parties, d'aprăs un &venement incertain, le contrat est alcatoire. 

Doctrină, 

(„ Art. LIOt ce. civ. fr. (947 e. civ. rom), 

prevede o -diviziune a contractelor în 

contracte comutative şi contracte alea- 

țorii. Accastii diviziune constitue o sub- 

diviziune a contractelor cu titlu oncros. 

(Demolombe. XXIV, No. 26; Demante et 

Colmet de Santerre, V, No. S; Baudry cet 
Barde, Obligations. I, No. 17; Alexan- 

dresco, V, p. 14, 15). 
5, Contractul este comutativ, când fic-. 

care dintre părți se angajează să dea 
sau să facă un lucru care 'este privit ca 
cchivalentul a cecace i se dă sau i se 
face, (Dalloz, Râp., Obligations, No. 65, 
72: Alexandresco, V. p. 14). 

2, Astfel, sunt contracte comutative: 

contractele de închiriere şi de vânzare, 
cari sunt în acelaş timp contracte sina- 
lagmatice, contractul de împrumut cu do- 
bândă, care este în acelaș timp un con- 
tract unilateral. (Dalloz, Rep.,__Oplisa- 
tions, No. 65, 72; Alexandresco, V, p. 14). 

4, Contractul este aleatoriu, când echi- 
valentul constă în şansa de câştig sau 
de pierdere, pentru fiecare dintre părţi, 
după un eveniment incert. (Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 69; Alexandresco, V, p. 
14). 

5, Asifel, sunt contracte aleatorii: jo- 
cul, prinsoarea, contractul de rentă via- 
meră, contractul de asigurare. (Dalloz, 
Râp.„ Obligations, No. 69; Alexandresco, 
Vp. 

CAPITOLUL II. 

„Despre condiţiunile esenţiale pentru validitatea convenţiunilor. 

- Art. 948. — Condiţiunile esenţiale pentru validitatea unei con- 

vențiuni sunt: 

1) In privinţa contractelor aleatorii, a se vedea art, 1635 Cod. civ. 
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Codul civil DESPRE CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI „Art, 948 

1. Capacitatea de'a contractă; | 2. Consimţimântul valabil a] părței ce se obligă;-. 3. Un obiect determinat; 
4. O cauză licită. (Civ. 949 urm., 953 urm., 962 urm., 966 urm.; C. com. 38, 39 urm., 79, 128, 488; Civ. Fr, 1108). 
Tezt. fr. Art. 1108. — Quatre conditions sont essentielles pour la validite d'une convention: 
Le consentement de la partie qui s'oblige; Sa capacit€ de contracter; 
Un objet certain qui forme la matitre de Vengagement; Une cause licite dans Vobligation. 

Bibliografie (continuare), 
Cumsroroneaxv E. „ Despre responsabilitatea ce derivă din ruperea nejustificată a tratativetor contractuale“, Dreptul 41/1925: Lăzănescu Em, ALEX, Y'endinfele sociale în dreptul privat, p. 30; ScaiBAx TRAIAx, Notă sub Judec. ocol IHerţa-i)oro toi, 612 din 1925, Jur, Gen. 1926 No. 159, 

INDEX ALFABETIC : un obiect determinat şi o cauză licită. (la doctrină). (Daltoz, Rep., Obligations, No. 87; A- Anulare 3, 11—14, Forma contractelur. 6. lesanfreseo, V, p. 24 urmn.). Capacitate 4, 14, 17, Garanţie & nele condițiuni sunt esenţiale nu- 
Cauză licită 3, 15, Inexistenţă 11, 12, 13, 5. o 1 îi uni nt e l ale 
Condiţiuni de natura con- | Lucruri de natură contrac. * Mai pentru unele..contracte; astfel prețul 8 

tractului 1, 7, 8, tul 1,7,8, este condiţiune esențială a contractului Condiţiuni exenţiale 1—s, Lucruri esențiale 1—5,11. de vânzare. (Dalloz, Rep. Obligations, Ț . - "na 5 
Condiţiuni puraccidentale Lucruri pur accidentale 1 No. s4; Alexandresco, V, p. 20) 

  
„9,10. 10, 6. In general forma contractelor nu 

Confirmare 13, 14, . Nulitate 3, 1114, este pusă între condijiunile esenţiale pen-. 
Conza, 14, 15 ppicct determinat + 15, tru valabilitatea contractelor, ci este ne- Contracte imperfecte 12, Prescripţie 13, 14. cesură peniru proba lor, (Dalloz, Rep. 
Contracte solemne 16, Preţ 5, Obligations, No. 84). Dare 7 1210] Ob plată 10, ud Lucrurile care sunt de natura con- 
Dol tz. Vindere-cumpărare 5, &, ractului sunt acele care deşi nu sunt 
Dovadă 6, Violenţă 17. de esența Ii, fac parte din cl şi sunt. 
Eroare 17, 

subînțelese când părţile contractante nu , | le-au prevăzut în contract şi dela care Doctrină. ÎN ele poi derogă. (Daltoz, Rp. Obligations, No. 83; Alexandresco, V, p. 20). Î. In elementele cari compun contrac- 8. Astiel, întrun contract de vânzare 
tul se disting lucrurile esenţiale, lucru- se poate stipulă că vânzătorul nu va fi 
rile cari sunt de natura contractului ilu-  oblizat la garanţie. (Dalloz, REp., Obli- 
crurile pur accidentale. (Pothier, Obli-  gations, No. S5; Alexandresco, V, p. 20).: 
gations, No. 5 urm.: Demolombe, XXIV, 9. Lucrurile „accidentale sunt acele 
No. 58; Larombitre, Obligations, Art. 1109. care sunt cuprinse în contract numai prin 
No. 1 urm.; Demante ct Colmet de San- oarecare clauze particulare inserate : de. 
terre, V, No. (1, 1i bis, 12; Dalloz, Râp., părţi. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 86; . 
Obligations, No. 85; Huc, VII, No. 9; Bau- Alexandresco, V, p. 20). ” dry et Barde, Obligations, |, No. 25; A- * 10, Astfel ar fi: termenul acordaţ pen- 
lexandresco, V, p. 20). . . : tru plată. (Demolombe, XXIV, Neo. 53; 

2. Lucrurile esenţiale pentru existența  Aubry ct.Rau, IV, $ 342, p. 259; Baudry 
convențiunilor, sunt acele fără care o ct Barde, Obligations, I, No. 25; Dalloz,: 
convențiune nu poate există, nu se poate  Ip., Obligations, No $6; Alexandresco, 
concepe. (Dalloz, Rep. bligations, No. YV, p. 2 i ' 84: Alexandresco, V, p. 20). [f. Art. 948 din codul civil român fuce: 3, Lucrurile esenţiale” pentru yalidi-  contuziune între elementele sau însuşirile . tatea convenţiunilor, sunt acele a căror  neapărate. pentru existența contractului: lipsă, dau loc, la atacarea lor prin acţiu- cu acele cerute numai pentru valabilita- nea în nulitate. (Dalloz, Rep, bligations, tea lui; această confuziune este datorită No. 84). . - " faptului că legiuitorul nu distinge cu pre- 4&„ Pentru valabilitatea oricărei con-  ciziune actele inexistente de actele care venţiuni sunt esenţiale patru lucruri: sunt numai anulabile. (Alexandresco, V,, capacitatea părţilor contractante, consim-  p. 21). - lământul valabil al părților cari se obligă, 12. Prin nulitate se înțeles acele îm-.- 

. eUj, 
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Art, 949 

prejurări care împicdecă însăşi existenja 

contractelor, iar prin cuvântul anulare se 

- înţeleg toate împrejurările care viciază 

numai contractele făcându-le “imperfecte. 

Distincţiunea între actele nule sau inexis- 

tente şi actele anulabile, numai, este în 

general admisă de doctrină şi jurispru- 

dență. (Demolombe._ Il, No. 240 urm.; 

XXIV, No. 41; NNIX, No..21 urm La- 

Tombitre, Obligations, Art. 1304 No. 11 

urm.; Mass ct Verge sur Zachariac, 1, 

$ 55, p. 45: IIL, $ 579, p. 4; Mourlon, Il. 

No. 1462 urm.; Demante et Colmet de 

Santerre. V, No. 261, 262; Laurent, I, No. 

71; II, No. 269 urm. 440 urm; XV, No. 

450 urm.; XVIII, No. 5514; NNAVILI, No. 133 

urm.; Alexandresco, V, p. 21, 22): 

13, Există mai multe deosebiri între 

convențiunile nule sau inexistente şi con- 

venţiunile, anulabile numai. Astfel, în 

cazul unci convenjiuni inexistente, nu- 

litatea are loc de drept şi justiția o va 

constată numai, declarând că actul nu a 

avut niciodată fiinţă; oricare dintre păr- 

țile contractante va putcă să se prevaleze 

de nulitatea convenţiunei care nu poate 

fi confirmată şi nici preserisă. (Alexan- 

dresco, V, p.202.25). 
(4, In cazul unci convenţiuni anula- 

bile numai, anularea trebueşte cerută 

prin justiție și numai de partea incapa- 

bilă sau a cărei consimţiimântul a fost 

viciat; viciul convenţiunei poate fi_con- 

firmat şi preseris. (Alexandresco, V, p. 

22, 23). 

15. Elementele sau însuşirile necesare 

pentru existenţa convenţiunilor sunt ur- 

mătoarcle: consimțământul valabil al 

părților contractante sau al reprezentan- 

ților lor; un obiect determinat, de catre 

părțile au putut să dispue, adică care este 

DESPRE CAPACITATEA PĂRȚILOR CONTRACTANTE Codul | civil 

în comerţ; o cauză adevărată şi licită. 

(Alexandresco, V, p. 24): 
16, Pentru contractele solemne, în a- 

fară de aceste elemente necesare, se mai 

cere îndeplinirea formelor substanţiale 

"prevăzute de lege. (Baudry et Barde, O- 

bligatious, |, No. 26; Alexaudresco; V, p. 

24). a 
17. In alară de elementele necesare 

pentru existenţa convenţiunilor, se mai 

cer încă două elemente necesare pentru 

“ xalabilitatea lor: capacitatea părților con- 

tractante. şi lipsa de eroare, violență sau 

dol. (Alexandresco. Y, p. 24). 

18. Condiţiunile necesare pentru exis- 

tenţa convențiunilor sunt necesare şi pen- 

tru valabilitatea lor, însă condiţiunile ce- 

rute pentru valabilitatea convenţiunilor 

nu sunt absolut necesare pentru existenţa 

lor. (Mareade, Art. 153$. No. 1, Art. 1595, 

No. 2; Alexandresco, V. p. 3). 

Jurisprudenţă 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4. In afară de elementele naturale şi 

accidentale, o convențiune poate cuprinde 

şi elemente esenţiale, adică acele fără 

de cari convențiunea nu poate să existe 

sau care îi imprimă caracterul specific 

pe care l-au urmărit părţile atunci când 

şi-au îmbinat voințele şi cari pot fi da- 

torite, fie dreptului comun (obiect, capa- 

citate, consimțămâut, cauză). îie interven- 

țici legiuitorului (anumite legi excepţio- 

nale) care îşi impune voința sa peste con- 

vențiunile încheiate. (Trib. Prahova, 

[, 332 din 12 Iulie 1926. Pand. Rom. 1926, 

III, 157). 

Secţiunea |. — Despre capacitatea părților contractante 

Art, 949. — Poate contractă verice personă ce nu este de- 

Clarată necapabilă de lege. (Civ. 434, 856, 942, 948, 950 urm; Civ. 

Fr. 1123). 
Tezt. fr. Avt. 1123. — 'Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas 

dâelarte incapable par la loi. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Alienaţie 9, 10, 41. 
Apreciere suverană 20,21, 

25, 28, 
Beţie 13—21 
Boală 12. 
Calitate 3 . 
Capacitate 1 urm. 
Confuziune 3. 
Consimţământ,a se vedeă 

cuvintele: „Capacitate“, 
„Incapacitate*. 

Dol 18, 30. 
Dovadă 19, 0), 21. 

Eroare XJ, 
Excepţiune 1, 2, 
Imbecilitate 9. 

Incapacitate (, 2, 4—18,22% 
23 , 

Incapacitate civilă 4. 
Incapacitate naturală +1— 

11, 13. - 
Inexistenţă, a se vedeă 

cuvântul: „Nulitate“, 
Lipsă de rațiune 9, 10, î1. 
Manie 24, 25, 
Marturi 19, 20. 
Nebunie 9, 10, 11. 
Nulitate 6, 10, 11, 12,14— 

18, 23, 
Orbi 26, 29, 30. 
Pasiune violentă 22, 
Persoane morale 2. 
Probă 19, %, 21. 
Regulă generală î, 2, 

Ură 24, 25, 
Vârstă 6 

Somnambul 23, 
Stare mintală 7, 8 
Surdo-mut 26, 27, 28, 

Doctrină. 

1, Regula generală este capacitatea de 

a contractă sau de a face orice act Ju- 

ridic, iar incapacitatea este excepţiunea. 

(Demolombe, XXIV, No. 289; Larombicre, 

Obligations. Art, 1125, No. î; Demante 

ct Colmet de Santerre, V, No. 35; Dalloz, 

Reâp., Obligations, No. 356; Laurent, XVI, 

No. 19: Huc, VII, No. 57; Baudry et Barde, 
Obligations, I, No. 228; Planiol, IL, No. 

1078; Alexandresco, V, p. 24)- | 

— 386 — 

  

o
g
 

 



  

—
 

    

Codul civil 

2. Sunt unele persoane, cum sunt per- soanele morale, la care incapacitatea este regula iar capacitatea este cxcepțiunca. (Dalloz, Reâp., Obligations, No. 402), 3, Au irebueşte de făcut confuziune între capacitate şi calitate, deoarece cali- tatea implică în sine capacitatea însă o capacitate specială, care se aplică la un ordin de idei precis şi determinat, (Dalloz, R&p., Action, No, 227 urm: Qualite, No. 4). 4. Incapacitatea este de două feluri: 1) incapacitatea naturală care rezultă din imposibiliatea naturală de a da un con- simțământ valabil; 2) incapacitatea civilă sau legală, care rezultă din restricţiu- „nile aduse de lege facultăţii care apar= ține oricărei persoane 'de a consimji sau a, se obligă. (Dalloz, Rep. Obligations, No. 330, 356; Alexandresco, Y, p. 95, 2 
28). - 

5, Legiuitorul nu se ocupă de incapa- citățile naturale de a contractă, deoarece ele împiedecă manifestarea consimţămân- tului. (Alexandresco, V, p. 25, 26). 
6. Prima. incupacitate naturală este accea rezultată din vârstă, Copilul este incapabil de a consimţi, aşă încât actele pe care le-ar face singur sunt nule pen- tru lipsă de consimțământ. (Demolombe, NAIV, No. so, 294; Larombitre, Obliga- tions, Art, 1124, No, 11: Demante et Col- met de Santerre, V, No. 59; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 545, 

p. 259; Dalloz, Rep. Obligations, No, 339; Suppl., Obligations, No. 10€; Laurent, XVI, No. 20; Alexandresco, Y, p. 25, 2, notu). 
7. O altă incapacitate naturală. este accea care rezultă din starea mintală a unci persoane. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 540; Alexandresco, Y, p. 25) 

. 

in partea 
8. Nu există consimțământ « 

unci persoane lipsită de integritatea fa- cultăţilor sale intelectuale, fie în mod obişnuit, fie în mod irecător în momen- tul contractării. (Dalloz, Rp, Obliga- 
tions, No. 340). 

9. Alicnajia mintală sau 
imbecilitatea constituese cauze 
de incapacitate de a contractă, 
Rcp., Obligations, No. 541; Suppl., Obli- gations, No. 10; Alexandresco, V, p. 25), 10. Lipsa de. rațiune, după o părere, constiiue o cauză de nulitate pentru lipsă de consimțământ. “a conven- jiunei făcută sul imperiul oricărei cauze de alterare a facultăţilor i (Demolombe, XXIV, No. SI; D Colmet de Santerre, vV, 
€p. Obligations, No. 54, 342; Suppl, lizations, No. 108; Laurent,: XV, No. 461; AVI, No. 90; Huc, IL No. 57; Alexan- 

naturale 

ecmante ct 
No.. 59; Dalloz, 

dresco, V, p. 26, nota 1 
11. După altă părere, lipsa de rațiune permanentă sau trecătoare poate “fi o cauză de anulare a convenţiunei însă nu poate face să se considere ca inexistentă, deoarece în dreptul nostru, lipsa de ra- liune constitue numai un viciu de con- simțământ sau o lipsă de capacitate însă 

DESPRE CAPACITATEA PĂRȚILOR CONTRACTANTI: 

text şi nota 2, 

demenţa şi: 

(Dalloz, 

absolută : 

intelectuale. . 

Art. 949 

nu 0 absenţă complectă de consimțământ. (Larombitre, Obligations, Art, 1124, No. 12, Art, 1504, No. 15; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 545, text şi nota 4, p. 290; Dal- loz, Râp., Suppl., Obligations, No 108), 12. Poate constitui o cauză de nulitate a convenţiunilor, orice boală care ridică - momentan unci persoane conştiinţa de cecace “face. (Larombitre, Obligations, Art. 1124 No. 14; Dalloz, Rep; + Obli- sations, No. 344; Suppl., Obligations, No. 108; Laurent, AVI, No. 20; Alexandresco, +» D. 95). 
, 13. Beţia constitue o cauză de_inca- pacitate naturală de a consimţi. (Dalloz, A Obligations, 546; Alexandresco, V p. 25). : 

14. Beţia, după o părere, constitue o cauză de anulare a contractului făcut sub influența ei, iar nu o cauză de nulitate radicală, absolută, pentru lipsa de con= simțământ, (Larombitre, Obligations, Art, 1124, No. (4; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, 

, 

-3 545, text şi nota 3, p. 290). 15. După altă părere, contractul în- cheiat sub influenţa beţici este inexistent, (Duranton, X, No. 103; Demolombe, XXIV, No. 81; Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 39; Dalloz, Rep., Obligations, No... 536, 357; Suppl, Obligations, No. 109; Laurent, XV, No. 4164: ÎIuc, VII, No. 57; Alexandresco, Y, p- 26, nota 1), 
16. :Accustă soluţiune arc loc mai ales dacă starea de beţie a făcut ca partea contractantă să fie complect lipsită de rațiunca sa. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 336; Suppl, Obligations, No. 109; A- lexandresco, V, p. 25, 26, nota 1). 1 7, Deasemenea, această soluţie are loc chiar dacă beţia nu a fost provocată de acela în favoarea căruia a fost con- tractată obligațiunca. (Alexandresco, YV, pe 26, nota 1). 

: 8. In cazul când beţia a fost provo- cată prin uneltiri viclene de către cea- laltă parte contractantă, convenţiunea încheiată este: nulă dintr'un îndoit punct de vedere deoarece la beţie se adaugă şi dolul. (Alexandresco, V, p. 27, nota). 19. Sc poate dovedi cu marturi starea de ebrietate a uncia dintre părţile con- tractante în momentul contractărei, (A- exandresco, V, p. 27, nota). 20. Ducă însă judecătorii îşi vor «fi făcut convingerea din celelalte impreju- rări ale cauzei de inexistența faptului, Ci vor puteă respinge proba cu marturi. (Alexandresco, V, p. 27, nota). 21. lribunalele vor apreciă în mod suveran proba rezultată din depunerile marturilor ascultați asupra stărci de ce. brictate a uneia dintre părţile contrac- tante în momentul contraciării. (Alexan- dresco, V, p. 27, nota). : 22, O pasiune violentă, fără a consti- tui o demenţă propriu zisă, ar puteă să tulbure facultăţile mintale ale uneia din- tre părţile contractante, în aşă mod, încât consimţământul ei să fie considerat ca inexistent, (Alexandresco, YV, p. 27). 

— 387 —
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23, Consimţământul dat de o per- 

soană pe când dormea nu este valabil de- 

oarece  somnambulul nu-şi poate da 

scamă de faptele sale, aşă încât contrac- 

tul ce l-a încheiat în această stare este 
inexistent. (Alexandresco, V, p. 27). 

D4, Mânia şi ura nu pot constitui o 

lipsă de consimțământ, cu toate că ele 
alterează raţiunea şi pot face pe cineva 

să facă acte pe care nu le-ar fi făcut 

dacă nu sar fi găsit în această stare. 

(Larombicre,. Obligations, Art. 1124, No. 

14; Dalloz, Râp.. Obligations, No. 350; 

Alexandresco, V, p. 27). 
25, Tribunalele vor puteă, totuşi să 

declare, după împrejurări, că la facerea 

unui contract, a existat lipsă de consim- 

țământ, mai cu seamă dacă ura şi mânia 

ar fi fost provocate de acei care irebuese 

să profite de contractul făcut sau care 

au fost .părţile la contractare. (Larom- 

bicre. Obligations, Art. 1124, No. 14; Dal- 
loz, Râp., Obligations, No. 350; Alexan- 

dresco, V, p. 27). 
26, Persoanele atinse de infirmităţi 

fizice, cum sunt surdo-muţii şi orbii. nu 

sunt în principiu .incapabili de a con- 
traciă; aceste persoane vor fi conside- 

„rate capabile dacă. sunt în măsură să-şi 

DESPRE CAPACITATEA PĂRȚILOR CONTRACTANTE Codul civil 

dea consimțământul în plină cunoştinţă 

de cauză şi când inlirmitatea lor le lasă 

facultatea de a-şi putea manifestă în mod 
exterior consimțământul lor.  (Dalloz, 

Râp., Obligations, No. 350: Suppl., Obli- 

gations, No. 111; Alexandresco, V, p. 25, 

text şi nota 35). ” 
23, Astfel surdo-mutul este capabil 

de a contractă dacă poate face să fie în- 
țeles. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 535). 

28, Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran, dacă surdo-mutul a contractat 
în cunoştinţă de cauză. (Larombitre, O- 
bligations, Art. 1124, No. 15; Aubry ct 
Rau. ed. 5-a, I, $ 86, p. 578 urm.: Dalloz, 
Râp., Oblirations, No. 55; Suppl., Obli- 
gations.. No. 111; Laurent, XI, No. 195: 

XVI, No. 20; Alexandresco, -V, p. 25, 

nota 3). 
99, Orbirea nu constitue prin ea în- 

săşi o cauză de incapacitate de a con- 

tractă. (Larombitre, Obligations, Art: 
1124. No. 15; Dalloz, Rep, Obligations. 
No. 355, 3826). 

30, Dacă orbirea este combinată cu 
eroarea sau dolul, ea poate constitui o 
cauză de incapacitate de 'a contractă. 
(Dalloz, Rep. Obligations, No. 355). 

Art, 950. — Necapabili de a contractă sunt: 
1. Minorii. (Civ. 342, 390, 421 urm., 427 urm., 433, 91, 

1157 urm., 1164, 1166;Pr. civ. 339); 

2. Interzişii. (Civ. 435 urm., 445, 448, 449, 454, 458; Pr. 

civ. 339). 
3. Femeile măritate, în cazurile. determinate de lege. (Civ. 

197, 199, 1248, 1249 urm., 1254 urm., 1265 urm, 1281, 1283 

urm., 1287 urm.; Pr. civ. 339; C. com. 10, 12, 16, 352). 
4. In genere toți acei căror legea le-a prohibit oarecare 

contracte. (Civ. 199 urm., 390, 419, 1249, 1265, 1285, 1306—1309, 

1498, 1706, 1769; Pr. civ., 339; Civ. Fr. 1124). 

Toast. fr. Art, 1124. — Les incapables de contracter sont: Y 
Les mineurs, 
Iues interdits, 
[es femmes marites, dans les cas exprimes par la loi. 

"Et gentralement tous ceux & qui la loi a interdit certains contrats. 

PÂRvULESCU AM. 
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- Minori 4, 6=13, 31, 

„molombe, XXIV, No. 294; 

Codul civil 

Ipotecă 29, 
Licitaţie 37, 3. 
Mandat 12, 3, 

Persoane murale 33, 
Probă 13, 
Recluziune 2), 
Separaţie de bunuri 2, 
Societate comercială 34. 
Soţi 3%, ” 
Teatru 13, 23, 24, 25, 
Testament 11, 27, 
Tutor 9, 10, 37, 
Vindere-cumpărare %, 33, 

zi 

Minori emancipaţi 8, 12, 13, 
Minori neemancipaţi 5— 

Moarte 9, 
Muncă silnică 3), . 
Nebun 17, 18. 
Nulitate 16, 26, 
Părinţi 9, 1v, 

Doctrină, 

[. După cum s'a arătat în notele dela 
articolul precedent, incapacitatea este de 
două feluri: 1) incapacitatea naturală, care 
rezultă din imposibilitatea naturală de 
a da un consimțământ valabil şi 2) inca- 
pacitatea civilă sau legală, care rezultă 
din restricțiunile aduse de lege facultăţii 
care aparține oricărei persoane de a con- 
simţi sau a se obligă. (Dalloz, Rep. Obli. 
gations, No. 530, 336; Alexandresco, V, p. 
25, 26.28). 

2. Pentru ca cineva să poată face un 
contract valabil, trebueşte nu numai ca 
să fie capabil în mod natural de a con- 
simți la contractare, ci trebueşte să fie 
şi_ capabil în mod civil de a se obligă. 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 536)... 

8, Sunt unele persoane, care deşi au 
capacitatea naturală de a contractă, nu 
au capacitatea: civilă de a se obligă, iar 
altele au capacitatea civilă însă le lip- 
seşte capacitatea naturală. (Dalloz, Rep. 
Obligations. No. 556). 

4. Potrivit dispozițiunilor art. 1124 ce. 
Civ. În. (950 c. civ, TOm.), în principiu, 
oricine are capacitatea civilă a se obligă, 
cu excepțiunea: minorilor, interzişilor, fe- 
meilor măritate, în cazurile „exprimate 
de lege şi în general tuturor acelora că- 
rora legea le interzice anumite contracte. 
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 356). 

5, Intre persoanele lovite de incapa- 
citate civilă de a contractă, unele sunt 
lovite de o incapacitate generală de a 
contractă iar altele de o incapacitate spe- 

“cială. (Alexandresco, V, p. 28). 
6. Persoanele lovite de 

generală de a contractă sunt: minorii, 
interzişii_ şi femeile măritate. (Alexan- 
dresco, V, p. 28). 

7, Orice persoană care nu a împlinit 
vârsta de 21 ani. este lovită de lege cu o prezumpțiune generală de incapacitate, 
care a fost prevăzută în scopul de a pro- tejă pe minori şi este bazată pe lipsa presupusă de inteligență necesară pentru a consimţi la facerea unui contract. (De- 

Demante et 
olmet de Santerre, V. No. 56; Baudry cet 

Barde, Obligations, I, No. 230; Planioi, II, No, 1082; Alexandresco, V, p. 28). 
8. În privința capacităţii de a con- tractă, sunt două feluri de minori: mi- nori neemancipaţi şi minori emancipați. (Dalloz, Rcp., Obligations, No. 559; A- lexadresco, V, p. 28). 
9, Minorul neemancipat ai cărui pă- 

incapacitate 

DESPRE CAPACITATEA PĂRȚILOR CONTRACTANTE Art. 950 

rinți sunt ambii încetaţi din viaţă sau 
numai unul dintre ci, este lovit de o in- 
capacitate generală şi este reprezentat în 
contractele sale prin tutorul său, care 
lucrează fie singur, fie cu autorizația 
consiliului de familie, (Dalloz. Rep. O- bligations, No. 337, 559; Ilue, VII, No. 5s; 
Alexandresco, V, p. 98). 

10. Prin excepţiune, minorul uceman- cipat poate face singur unele acte, în condițiunile prevăzute de lege, fără a Îi reprezentat de tatăl său sau de tuto- rul său. Astfel el poate să se căsătorească. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 360), 
|. Deasemenea, potrivit dispoziţiuni. . lor art. 904 c. civ, fr. (S07 c. 'civ. rom.), poate face testament. (Dalloz, Râp, O- hligations, No. 360). 

12. Capacitatea minorului emancipat este prevăzută de lege. Minorul emanci- pat poate primi un mandat, însă nu poate da mandat fără asistenţa curatorului său, (Dalloz, Rep. Obligations, No. 360). 13. Minorul emancipat nu poate con: tractă un angajament teatral, deoarece acest contract întrece limitele unui act de pură  administrațiune. (Dalloz,  Râp., Thââtre, No. 174), . - 
14. Dispoziţiunile “art, 1124 c, civ. fe. (950 e. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea şi la persoanele puse sub, consiliu judi- clar, cel puţin pentru actele pe cari ei nu le pot face fără asistența consiliului, cu toate că acest articol ecnumerând per- soanele incapabile de a contractă, nu prevede şi pe cci puşi sub consiliu ju- diciar. (Demolombe, XALV, No. 2%; Dal- loz, Râp., Obligations, No. 581; Baudrv ct Barde, Obligations, I, No. 233: Comp.: Huc, VII, No. 58: Alexandresco, V, p. 31). 15. Prin cuvântul: „interzişi“  între- buinţat în art. 1424 e. civ. în. (930 e. civ. roim-),. legiuitorul a voit să înțeleasă pe interzişii judiciari. (Dalloz, Rep. Obliga- tions, No, 380; Alexandresco, V, p. 28). 16. Interzişii judecătoreşti sunt loviți de o prezumpţiune de insanitate per- mancentă, * chiar în privința actelor ce le-ar face în interval lucid; aşă încât ac. tele, făcute de. ei după publicarea hotă- rirei de interdicțiune, vor fi anulate: fără a se cercetă dacă interzisul a: fost lezat sau există rea credinţă din partea celor cu care a contractaţ, (Alexandresco, YV, p. 29, 29), , 

„47, In cecace priveşte persoanele ne- interzise, aşezate întrun stabiliment de alienaţi, după o părere, ele sunt incapabile de a contractă, fiind asimilate în totul cu interzişii, deoarece au un administrator Drovizor care le girează afacerile. (De- molombe, XXIV, No.. 29%), 
18, După altă părere, aceste persoane sunt loviie numai de o incapacitate na- turală, aşă încât actele făcute de ele în intervale lucide sunt valabile şi deci cel ce alegă că în momentul contractării ele nu crau în interval lucid. va trebui s'o dovedească. (Baudry ct Barde,. Obliga- 
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tions, |; :No. 
32). - 

19. In afară de interdicţiunea “judi- 

ciară există şi interdicţiunea legală din 

care rezultă anumite! incapacităţi. (Dal- 

252; Alxandresco, V, p. 31, 

loz, Râp-, Oblisations, No. 365; Alexan-: 
dresco, V, p. 29). 
20, Cei condamnaţi la muncă silnică 

pe timp mărginit, la detențiune sau la 

recluziune, -se află în timpul duratei pe- 

depsei lor, în stare de interdicţiune le- 

gală. Incapacitatea rezultată din inter- 

dicţiunea legală, are un caracter penal 

și are de scop să pue pe condamnat în 

imposibilitate de a evadă prin procuta- 

rea fondurilor care i-ar servi la aceasta. 

(Demolombe, XXIV, No.:295; Larombitre, 
Obligations, Art. 1124, No. 7: Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 585; Baudry ct Barde, 

Obligations, |, No. 231; Planiol, II, No, 

1092; Comp.: Alexandresco, Y, p. 29). 
Df, Femeile majore necăsătorite, pot 

face orice contract deoarece sunt asimi- 

late bărbaţilor în privința actelor vieții 

civile. (Dalloz, Râp-. Obligations, No. 55$, 

359). . “ 

29, Potrivit dispozijiunilor art. 1124 

e. civ. fr. (950 c. civ. rom.), incapacitatea 

fomeilor măritate nu cste generală ca 

aceea a minorilor şi interzişilor, ci este 

restrânsă la cazurile determinate de lege. 

(Demolombe, XXIV, No. 297; Demante et 

Colmet de Santerre, YV, No. 35; Dalloz. 

Rep, Obligations, No. 591;. Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 234; Planiol, 1, 

No. 1093; Alexandresco, V, p. 29). 
03, Femeca măritată nu poate con- 

tractă un angajament teatral. fără auto- 
rizaţia solului său. (Dalloz, Rep., Thââtre, 

No: 175, 179). 
24, Dacă bărbatul refuză a autoriză 

pe soția sa să contracteze un. angajament 

teatral. ca nu poate fi autorizată de Ju- 

stițic: (Dalloz, Rep... Theâtre, No. 178, 155). 

25, Autorizaţia bărbatului ca soia sa 

să contracteze un 
poate fi tacită şi poate rezultă din îm- 

prejurări care sunt supuse aprecierci su- 

verane a tribunalelor. (Dalloz, Rep. 

Thââtre, No. 180). , 
96, Actele “făcute de femeia măritată. 

pentru care legea o declară incapabilă, 

sunt nule. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 
27). 

27, Femeile măritate pot dispune de 
averea lor prin testament. (Alexanidresco, 
V, p. 29). : 

28, Femeia măritată “sperată de bu- 

nuri prin contract sau judecătorește, are 

libera administraţiune a averei sale pa- 
rafernale. (Alexandresco, V, p. 29). 
29, Femeia măritată autorizată a face 

comerţ, este capabilă pentru tot ceeace 

priveşte comerțul său, putând chiar să 

ipotecheze şi să înstrăineze toată averea 

Art. 951. — Minorele!) ni 

  

DESPRE CAPACITATEA PĂRȚILOR CONTRACTANTE 

angajament teatral 

Codul civil 

sa fără nici o autorizaţie. (Alexandresco, 

V, p. 29). 
2Q, Potrivit dispoziţiunilor art. 1124 

ec, civ. în. (950 ce. civ. rom-), femeele mă- 

ritate sunt incapabile de a contractă în 

cazurile determinate de lege. ÎIncapaci- 
tatea femeiei măritate, în unele cazuri 

determinate de lege, constă în necesitatea 

de a obţine autorizaţia bărbatului sau a: 

justiţiei. (Alexandresco, V, p- 29). 

24, Cuvintele: în cazurile «ctermi- 

nate de lege“ din art. 1124 c. civ. Îr. (950 

e. civ. rom), se referă numai la femeile 

măritate iar nu şi la ceilalţi incapabili 

adică minorii şi interzişii de care se o-: 

cupă acest articol. (Demolombe, XALY, 

No. 297; Alexandresco, V, p. 29, nota 5;. 

Contra: Demante et Colmet de Santerre.. 

V, No. 36). 
92, Fualiţii nu sunt incapabili, însă: 

sentința declarativă de faliment îi ridică 

falitului, din ziua pronunțării sale, numai 

administrația tuturor bunurilor, chiar şi 

a celor dobândite în timpul falimentului. 

(Baudry et Barde, Obligations, I, No. 235, 

236; Alexandresco, V, p. 50). 

23, Persoanele morale sunt, în reuulă 

generală, capabile să contracteze, fiind 

incapabile numai pentru unele contracte. 

(Baudry et Barde, Obligations, |, No. 237; 

Alexandresco, V, p. 30). 

84, Societăţile comerciale au capaci- 

tate generală de a contractă: (Alexan- 

dresco, V, p. 30). 
35, Potrivit dispoziţiunilor art. 1124 

e. civ, în. (930 c. civ. rom.), sunt incapa- 

bili toţi cei cărora legea le-a prohibit 

oarccuri contracte. Din aceste dispozi- 

țiuni rezultă că există incapacități rela- 

tive adică acele care lasă persoanelor ca- 

paciiatea lor generală, însă, le face inca- 

pabile faţă de o anumită personă deter- 

minat, (Demolombe, XXIV, No. 291: La- 

rombitre, Obligations, Art. 1124, No. 2 

urm.; Demante ct Colmet de Santerre, 

V, No. 37; Dalloz, R6p., Obligations, No. 

358; Iluc, VII, No. 5S: Baudry ct Barde, O- 

blisat. |, No, 240: Alexandresco, V, p. 30). 

36, âstlel soții nu pot cumpără unul 

dcia altul decât în cazurile determinate 

de art. 1595 e. civ. În. (1307 c. civ. rom-). 

(Alexandresco,. Y, p- 30). 

27. Deasemenca tutorii nu se pot face 

adjudecatari nici direct, nici prin per- 

soane interpuse, ai averei celor de sub 
tutela lor, sub pedeapsă de nulitate. (A- 

lexandresco, Y, p. 30). . 
28, Deasemenea, mandatarii nu se pot 

face adjudecatari nici direct, nici prin 

persoane interpuse, ai averei ce sunt în- 

sărcinaţi să vândă, sub pedeapsă de nu- 
litate. (Alexandresco, V, p. 30). ! 
39. A se vedeă: art. 215 urm 545, 

390 urm,, +19,.427 urm.. 44S urm din co- 

dul civil cu notele respective. 

poate atacă angajamentul său 

1) Art. francez corespunzător, 1155, spune: „Le mineur, Vinterdit et ia ferme marise*. 
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Codul civil 

430, 1157 urm., 1163; Civ. 

prevus par la loi, 

DIACONESCU ALEX, Observaţie su 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Mandat 3. 
- Alinor 1 urm, 

  
Administraţie 5, 
„Apreciere suverană 11, 12, 

! Arendare +, 
: Curator 2, 7, 8. 

Daune-interese 3, 
Deoscbire 6. 
Imobile 2, 
Imprumut 2, 
Instrăinare 2, 
Ipotecă 2, 
leziune 1—3, 8, 9, 14, 12. 
Locaţiune +. 

Mobile 10, 
Prejudiciu 2, 
Preţ mic 2, 
Recurs 12, 
Reducţiune 5, 6, 
Resciziune 1, 5—9. 
Risipirea preţului 10, , 
Tutor 1—3, 7, 

Doctrină, 

Î. Minorul nu are acțiune în resciziune pentru leziune decât în privința actelor sau convențiunilor făcute de dânsul per- "sonal, în. timpul incapacității sale, iar nu şi în privinţa actelor făcute de către tutorul său, chiar fără îndeplinirea for- melor “prevăzute de lege. (Demolombe, 
VII No. 821; XXIX. No. 95, 94; Mourlon. IL, No. 1500; Aubry et Rau, IV, $ 335, 
text şi nota 9, p. 255; Laurent. XVI, No. 
45 urm; Iluc. “VIII, No. 210; Planiol. II, 
No. 1127; Alexandresco, V, p. 22, 23; Con- 
tra: Troplony, Vente, J, No, 166; Ilypo- 
theques, II, No. 488 urm.; Demante ct 
"Colmet de Santerre, Y, No. 268 urm.). 

2. Vânzarea unui bun nemişcător . a- parținând, unui minor, chiar emancipat, precum şi celelalte 
acte de înstrăinare, cum sunt împrumu- tul, ipoteca. ete., făcute fie de minor, fie de tutor, fără îndeplinirea formelor pre- văzute de art. 457, 459 şi 4S4 c. civ. fr. (401, 405 şi 450 e. cir, rom.), care sunt "prevăzute de lege în scopul de a garantă pe minor de orice pagubă, fac ca acest -act să poată fi anulat în folosul minoru- „lui, independent de existența unei le- ziuni, deoarece dispozițiunile art. 1495 : $ 1 c. civ. fr. (951 ce. cir. rom.), privitoare i la anularea actului făcut de minori în “caz de leziune, îşi găsesc aplicaţiunea nu- 
mai la acele acte pentru valabilitatea că- rora se cere intervenția tutorului —' sau 

— 

-„Que dans les cas precus par ia loi“,     

DESPRE CAPACITATEA PĂRȚILOR CONTRACTANTE 

„pentru cauză de necapacitate, decât 
Fr. 1125 $ 1). 

Tezi. fr. Art. 1125, Ş 1.— Le mineur, 
peuvent attaquer, pour cause d'ineapacit, leurs engagements, qne dans les cas 

“CONSTANTINESCU ac. N. Despre ipoleci p. 230; 
| Trib. Fălticeni, 27 [IL, 26; Aofă, sub Trib. Făliceni, 27 din 8 Ianuarie 1926, Jur. Gen. 1926, No, +01; LUNCEANU Eur, Altă sub Judec. Brezoi-Vâlcea, 160 din 10 Nov, 1925, Jur. Gen. 1926, No. 367; „RarcEA | D., Notă sub. Judec. Bârca-Dolj, 457 din 1924, Jur. Gen. 1925, No, 2158. 

Minor emancipat 2, 5—0, 

Vindere-cumpărare 2; 10, 

acte cu caracter de: 

asistența curatorului — iar nu şi la în- * 

Art. 951 

în caz de leziune !). (Civ, 

Linterdit et la femme marite ne 

Bibliografie (continuare). 
ti 

din 5 lan. 1926, Pand. Rom. 1936, 

străinările de bunuri imobiliare, care sunt supuse unor formalităţi speciale şi a căror ncobservare aduce anularea lor, independent de „Orice leziune. (Demo- lombe, VII, No. 823; XAIĂ, No. ss: Aubry ct Rau, cd. 5-a, |. $ 1415, p. 704: Laurent, V, No. toi; XVI, No. 35; Iluc. I[I, No. 427; I, No, 212; Baudry ct Châneaux, 1V, No. 59; Alexandresco, ed. 5-a. II, p._ 699, 759, 260, 767; V, p. 18 urm.; Matei Can- tacuzino, p. 90), 
3. Dacă actul sa făcut de tutor în limitele mandatului său, cu îndeplinirea formelor prevăzute de lege. actul este opo- zabil minorului şi nu poate fi atacat nici chiar pentru leziune, deoarece prin în- deplinirea acestor formalităţi. minorul a fost îndeajuns apărat, rămânându-i însă minorului .dreptul să ceară daune dela tutor dacă se pretinde vătămat, (Duran- ton, X, No. 250 urm.; Valette sur Prou= dhon, LI; p. 465 urm.; Demolombe, II, No. $22; XAIĂ, No. ss; Larombicre, Obliga- -tions, Art. 1505. No..12: Beudant.. IL, :No; $85; Mourlou,. II, No. 1503 urin.: Marcad, „Art, 1505: . Demante et Colmet 'de San: . terre. Y,.No. 270 bis, XI, urm.; Aubry. et Rau, IV, $ 535, text şi notele 5, 4, p. 255: Laurent, XVI, No. 24 urm.; Huc. VIII, No. 211; Planiol, II. No. 1126;, Alexandresco, V,_p. 18, 23; Contra: Troplong, Vente, I, No. 166; Iivpothques, ÎI, Ne, 455 urm.-). 4. Când este vorba de un act. pentru care legea nu cere o formă specială, cum - ar fi un: contract de închiriere sau: de arendare, acest contract va putcă fi ata- . cat. fie de minor la majoritate, fie de reprezentanţii săi. în timpul - minorității; pentru leziune. (Alexandresco, Y, p: 21). 5, Minorul emancipat. pentru actele de pură administrație, pe care, după lege le poate face singur, nu are acțiune în Tesciziune, ci numai acțiunea în reduc- țiunc, când sunt peste măsură încărcate. (Alexandresco, Y, p. 25). 

6, Această acţiune în reducțiune nu trebueşte confundată cu acțiunea în res- ciziune, deoarece acțiunea în reducţiune are de obiect restrângerea actului într'o 
1) Art. francez 1125, în loc de a zice: „te căt în caz de teziuns” ca în iextul român, se exprimă astfel: 
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Art. 952 

limită raţională, iar acţiunea în resci- 

ziune aduce desființarea actului. (Alexan- 
dresco, V, p. 25, nota 1). 

7, Pentru actele pe care minorul e- 

mancipat nu le poate face decât cu asis- 

tența curatorului, ele nu sunt supuse ac- 

țiunei în resciziune dacă el le-a făcut 

cu această asistenţă, ca şi actele făcute 

de tutor în numele minorului neemanci- 

pat, cu paza formelor prevăzute de lege. 

(Alexandresco, Y, p. 25). 
- 8, Dacă însă minorul emaucipat a fă- 
cut aceste acte, fără asistența curatorului, 

în acest caz ele sunt supuse acţiunci în 

resciziune pentru leziune, iar nu acţiunei 
în anulare. (Alexandresco, V, p. 25). 

9, Pentru existenţa acţiunci în resci- 

ziune, trebueşte ca leziunca suferită de 

minor să fie efectul contractului, adică 
să aibă de cauză însăşi convenţia făcută 

de cl sau cel puţin să fie consecinţa nca- 

părată a acestei convenţiuni care puteă 

să fie prevăzută de persoanele cu care el 

a contractat. (Huc, VILE, No. 207; Planiol, 
II, No. 1129; Alexandresco, V, p. 24). 

DESPRE CAPACITATEA PĂRȚILOR CONTRACTANTE Codul civil . 

10. Astfel, ar fi de exemplu, când 

minorul a vândut lucrurile sale mobile: 

cu un preţ prea mic, sau le-a vândut cu 

preţul echivalent valorii lor, însă, a ri- 

sipit banii rezultați din vânzare, (Alexan- 

dresco, V, p. 24). 
| 4. Tribunalele vor apreciă în mod su- 

veran dacă leziunea prezintă destulă 

însemnătate pentru ca să poată da loc 

la atacarea actului care a produs-o. (De- 

molombe, XXIX, No. 100; luc, VIII, No. 

206; Planiol, II, No. 1129; Alexandresco, 

V,p.24). . 

19, Curtea de casaţie nu poate ceu- 

„ură hotărîrea instanței de fond care a 

apreciat dacă minorul a fost sau nu lezat. 

(Demolombe, XXIV, No. 10%; Huc, VIII, 

No. 207; Alexandresco, V, 21, 22). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

(„A sc vedeâ: art. 4101, notele 5 şi 7; 

art. 1157, nota 4. 

Art. 952. — Persoanele capabile de a se obligă nu pot 

opune minorului, interzisului, femeei măritate, necapacitatea lor. 

(Civ. 207, 951, 1157 urm., 1163, 1164 urm., 1190; Civ. Fr. 1125 Ş 2). 

Tezt. fn. „Ant. 1125, Ş 2. — Les personnes capables de s'engager ne peuvent 

opposer Vincapacite du mineur, de Vinterdit ou de la femme marite, avec qui 

elles ont contracte. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAc. N., Despre ipoteci, 

Hozoc D.. Notă sub Cas. I,: 709 din 11 Dec. 
„926 urm; 

1915, Pand. Rom. 1925, [, 50; 

loxescu Al. Coxsr., Nofă sub Trib. Prahova S. 1, 5 Decembrie 1935, Pand, Rom, 1926, IL, 152; 

Seninax R. Taaray, Notă sub Judec. Ocol Herţa-Dorohoi, 71 din.1926, Jur. G. n. 1926, No. 

635; Notă sub C. Apel buc. S. IV, 25 Ian. 1926, Pand. Rom. 1926, IN, 147. - 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Incetare din viaţă î. 
Interes 3, 
Interzis 1, 2, 6, 7, 15. 
Invocare î urm. 
Minor 1—5, 15. 
Moarte 7, 
Moştenitor 7. : 
Nulitate 4 urm. 
Partaj 4 

Acceptare 12. 
Acţiune imobiliară 3. 

_ Adogţiune 5. 
Capacitate 1 urm. 
Comoştenitori +, 
Comune 9.. 
Consiliu de familie 3. 
Consiliu judiciar 8. 
Contracte 3, 11. 
„Culpă 2, Persoane capabile î, 2. 

Daune-interese 13. Prescripţie 14, 15. 

Deces 7. - Publicare 6, 7. 
Donatiuni 42. Stabiliment de binefacere 
Femee măritată î, 2, 15. „10, 
Garanţie 13. , “Terţe persoane 3, 10, 
Hotărire detinitivă 3, 6, Tutor 3. 7. 
79, 14, Viciu de eonsimţ-mânt 5. 

Imobile 3. 

Doctrină, 

“"4, Potrivit dispoziţiunilor art. 1125 $ 
2 ce. civ. în. (952 ce. civ. rom.), persoanele 
capabile de a se obligă, nu pot opune mi- 

norului, interzisului, femeilor măritate 

cu care au contractat, necapacitatea lor. 

(Dalloz, Rep. Obligations, No. 357; A- 

lexandresco; V, p. 32, 53). | 

"9, Persoanele capabile care au con- 

trăctat cu un incapabil nu au dreptul să 

opue acestuia incapacitatea sa, deoarece 

sunt în culpă că au contractat cu un în- 

capabil. (Alexandresco, V, p. 35). 
3, Terţele persoane, în contra cărora 

tutorul a obiinut o hotărire definitivă 

câştigătoare, într'o acţiune iimobiliară in- 

tentată în numele minorului, fără autori- 

zaţia consiliului de familie, nu au dreptul 

să invoace lipsa de autorizaţie, dacă ele 

nu au:'opus-o în cursul instanței, deoa- 
rece dispoziţiunile art. 464 c. civ. în. (40S 
e. civ. rom.) sunt prevăzute numai în in- 
teresul minorului şi dispozițiunile art. 
1125 $ 2 ce; civ. fr. (952 c. civ. rom.), sunt 

aplicabile nu numai la contracte, ci şi 
la hotăriîri. (Beudant, II, No. S69; Mour- 
lon, cd. Z-a, ], No. 1195; Demante et Col- 

_met de Santerre, II, No. 225 bis, III; :Au- 

„bry et Rau; ed. 5-a, Î, $ (114, p. 720; Dal-



  

  

„Codul civil 

“Suppl., Minor-tutelle. No. 

„molombe, 

loz, Rep... Minor.-tutelle, No, 492, 525; 
356; Laurent, 

V, No. 60, 84; Huc, III, No. +43; Baudry 
et Cheneaux, IV, No. 534, 535: Planiol, 
ed. 6-a, Î, No. 1951; Planiol et Nipert, |, 
No. 564, 569: Colin et Capitant, cd. 4-a. 
ÎI. p. 514; Alexandresco, cd. 2-a, II, p. 
726, 750, 752, text şi nota 3, 755; Nacu, 
ÎI, p. 625, 624; Matei Cantacuzino. pae. 
S7). 

4. Deasemenea, comoştenitorii majori 
nu au dreptul să ceară anularea unei 
împărțeli pe motiv că o parte dintre co- 
părtaşi fiind minori, împărțeala nu s'a 
făcut în conformitate cu regulele prevă- 
zute de lege pentru minori. deoarece a- 
ceastă nulitate nu poate fi invocată de- 
cât de minori. (Alexandreseo, V, p. 55, 
nota 1). 

5. Deasemenea, nulitatea unei adop- 
iuni pentru vicii de consimţământ din 
partea minorului adoptat, nu poate fi 
propusă decât de minor. (Alexandresco, 
V, p. 53, nota 1). 

6. Nulitatea actelor făcute de interzişi 
după publicarea: hotărirei de punere sub 
interdicțiune este relativă şi potrivit dis- 
pozițiunilor art. 1125 e. civ. fr. (952 c. civ. 
rom.), părțile cu care interzisul u cân- 
tractat, nu au dreptul s'o invoace. (De- 

VIII, No. 625; Beudant, II, No. 
976; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 12%, 1302, 
1515; Marcade, Art. 502; Aubrv et Rau. 
cd. 5-a, Î, S 127, p. S0S; Dalloz,: Rep. 
Suppl., Interdiction, No. 161: Laurent, V, 
No. 305, 307: XVIII, No. 552; Iuc, III. No. 517; Baudry et Châneaux, IV, No. 874; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2085, 2084; Planiol 
ct Ripert, I, No. 694; Colin et Ca itant. 
I, p._595; Alexandreseo, ed. 2-a, IL, par- 
tca ÎI, p. 59, 62), 

7, Nulitatca actelor făcute de interzişi, 
după publicarea hotărîrei de punere sub 
interdicţiune, fiind relativă, trebuceşte ce- 
rută şi poate fi cerută numai de tutorul 
interzisului, de însuşi interzisul, în urma 
încetării incapacității -sale sau de mo- 
ştenitorii săi, după încetarea sa din viaţă. 
(Beudant, II, No. 975; Mourlon, ed. Z-a, |, 
No. 1292; Marcad6, Art.. 502: Laurent, V. 
No. 506 urm.; Baudry et Châncaux, IV. 
878; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2085; Planiol 
ct Ripert, 1, No. 604; Alexandresco,. ed. 
2-a, III, partea 1, p. 62). 

8. Dispoziţiunile art. 1125 $2 ce. civ, 
În. (952 ce. civ. rom.), îşi găsesc aplica 
iunea şi la contractele încheiate de per- 
soancle puse sub consiliu judiciar, fără 
asistența consiliului. în cazul când legea 
prevede această asistenţă. (Alexandresco, 
Vp. 54). | 

9, Nulitatea unei hotăriri pronunţată 
într'o afacere cu o comună, care nu a 
fost autorizată, nu poate fi invocată de- 
cât de ea. (Alexandresco, V, pag. 33, 
nota 1). 

10. Deasemenea, lipsa de. capacitate a 
administratorului unui stabiliment. de 
binefacere. rezultând din lipsa de auto- 

"DESPRE CAPACITATEA PĂRȚILOR CONTRACTANTE Art. 952 

rizație a autorităţii competente, nu poate 
fi invocată decât de administrațiunea 
care nu a avut autorizaţia iar nu şi de 
terțele persoane. (Alexandresco, YV, p. 
55, nota 1). 

11. Dispoziţiunile art. 1125 $ 2 e. civ. 
Îr. (952 e. civ. rom.), îşi găsesc aplica- 
țiunca „nu numai la contracte, ci şi la 
hotăriîrile obţinute faţă de un incapabil. 
(Larombitre. Obligations, Art, 1125, No. 
10; Alexandresco, V, pag. 54, text și 
nota 3). : 

12. Deasemenea dispoziţiunile art. 1123 
$ 2 ce. civ. În. (952 e, civ, Tom.), îşi găsesc 
aplicațiunea si la donaţiuni, asă (incât 
dacă” acceptarea unei donaţiuni făcută 
unui incapabil, nu a fost regulată, nulita- 
tea acceptării nu va puteă îi invocată de- 
cât de incapabil. (Alexandresco, V, p. 54: 
Contra: Laurent, XII, No. 259; Iluc, VI, 
No. 193; VII, No. 62). , 

18. In toate cazurile când un incapa- 
il cere anularea contractului în virtu- 
tea dispozițiunilor art. 1125 $ 2 c. civ. fr. 
(952 ce, civ. rom.), pârâtul capabil care a 
contractat cu cl nu poate exercită acțiu- 
nca În garanție. deoarece efectul garan- 
jiei este de a despăgubi şi o persoană 
nu poate despăgubi pe alta de urmările 
unci acţiuni pe care o exercită în virtu- 
tea lepei. (Aubry ct Rau. IV, $ 510, p. 
115; Alexandresco, V, p. 33, 34). IE 

14. Acţiunca în anulare pentru cauză 
de incapacitate se prescrie prin trecere de 
zece ani. (Alexandresco,-V, p. 54). 

15. Termenul de prescripţie începe a 
curge în contra minorilor, dela ajunge-. 
rea. lor la majoritate, în contra interzi- 
silor din ziua ridicării stărei de interdie- 
țiune iar în contra femeilor măritate din 
ziua desfacerei căsătoriei. (Alexandresco, 
V, p. 35), i 

IG. î se vedeă: art. 207 din codul 
civil cu notele respective. 

Jurisprudență. 

"(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Întrucât licitarea publică are de 
scop să dea posibilitatea persoanei, în 
favoarea căreia este instituită această 
formalitate, ca să obțină condiţiunile cele 
mai, avantajoase, punând-o la adăpostul 
unei eventuale vătămări, pe care altfel 
ar putea-o încercă, neîndeplinirea acestei 
formalităţi, care este prevăzută în pro- 
priul său folos, face ca. contractul să fie isbit de o nulitate relativă, având drept efect  anulabilitatea lui, _anulabilitate care nu poate fi invocată decât de per- soana în favoarea căreia a fost prevăzută formalitatea. (Trib. Ilfov. S I, c. c.., 1432 din 22 Decembrie 1925, Curierul Juridiar 
21/926). ! ” 

9. A se vedeă: art. 1231," nota 2. 
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Art. 953 

Art. 953. — Consimţimântul nu este valabil, când 'este dat 

"DESPRE CONSIMȚIMÂNTUL PĂRȚILOR CONTRACTANTE Codul civil. 

„Secţiunea Il. — Despre consimţimânt. 

prin eroare, smuls prin violenţă, sau surprins prin dol. (Civ. 162, 
190, 954. urm., 956, 959, 961, 993, 1092, 1352 urm., 1638, 1712, 
1900; Civ. Fr. 1109). 

Teat. [i sint. 1109. — Il n'y a point de consentement valable si le con- 
sentement n'a Gt donne «ue par erreur, ou siil a te extorqut par violence ou 
surpris par dol. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU TRATAS, Aofă, sub C. Apel Buc. S. I, 55 din 17 Febr. 1925, Pand. Rom. 
1925, II, 257; 

CoxsTANTIXESCU Jac. N., Despre testamente, p. 56, 37, 59 urm.; Despre succesiuni, p. 112; 
Ioxescu, M. C., „Dovada stării de demență“, Justiţia (Craiova) 1/1925: 
ScRIBAN TRAIA, Aofă, sub Judec. ocol IHerţa-Dorohoi, 612 din 1925, Jur, Gen. 1926, No. 189. 

INDEAN ALFABETIC 
(la doctrină), 

Absenţă, a se vedeă cu- 
vântul: „Prezenţă*, 

Abţinere 62. 
Acceptant 33, 4, 
Acceptare 8, 12, 14, 15, 

17—33, 46—03, 75, 73—H5, 
49—91, 93, 

Achiesare 87, 90, 
Acord de voințe 5, 8, 20, 

24, 27—99, 40, Bi, 92,97. 
Afişe 10, 60, . 
Alternativă 25, 
Anulare 4, 9, 
Apreciere suverană 97, 

86. 
- Capacitate 36, 45, 62, 64. 

Cesiune 19, 
Circulări 10! 
Comercianţi 10, 77,78, 84.. 
Comerţ 4, 
Competenţă 4, ă 
Concurs de voințe, a se 

vedeă cuvintele: „Acord 
de voințe“. 

Condiţiuni 29, 92, 
Consimţământ 1 urm, 
Consimţământ expres 65— 

70, 94, 95, 
Consimţământ 
71—06, 94, 9, 

Contracte judiciare 87—99, 
Contracte matrimoniale 32. 
Contracte  sinalagmatice 

tacit 65, 

9, , 

Contracte unilaterale 6,9, 
13, 15, 16, 

Copil 3. 
Corespondenţă 3, 3, 3%, 

«10, 40, 53, 54, 55, 08, 
Cunoştinţă 13, 
Daune-interese 52, 56, 57, 

9 4 

Deces 61, 6t. 
Deosebire 20, 26, 27, 
Dezistare 87, 91. 
Discernământ 3. 
Dol 7, 
Eroare î. . 
Executarea contractului 

14, 75, 81, 
Faliment 63, 64, 
Gesturi 69, 70, 
Glumă 2. 
Imprudenţă 5%, 
Incapacitate 36, 62, 64. 
Inexistenţă, a se vedea 

cuvântul: „Nulitate* şi Ț , 
1,23 II 

Intenţie 21, 22, 23, 27,   

Interdicţie 64. 
Ipotecă 17, fi, 19, 
Locaţiune 26, 23 
Locul contractului 41, 43, 

Mandat 73, 
Manifestarea  consimţă- 

mântului 65—7-, 
Modificări 35, 53. 
Moştenitori 61, 64. 
Neglijenţă 58, 
Notificare 61—G4. 
Nulitate, a se vedeă cu- 

vântul: „Inexistenţă* şi 
4, 9, 

Ofertă, a se vedcă cuvân- 
tul: „Policitaţiune“, 

Ordine publică 92, 
Predarea obiectelur 11,80. 
Persoane  nedeterminate 

10, 11, 34. 
Policitaţiune W5—15, 20— 

33, 416, 49, 50—01, 76— 
8, 81, 85, 8y—91, 93, 

Prejudiciu, a se vedcâ cu- 
vintele: „Daunc-intere- 
se“, 

Preţ 26. 
Preţuri curente 40. 
Prezenţă 31, 3%, 39, 31, 42, 

Promisiune, a se vedea 
cuvântul:  „Policitaţiu- 
ne, 

Propunător 38, 40, 43, 46— 
63. 

Prospecte 10. 
Reciprocitate 88. 
Recompensă 11, 80. - 
Recunoaşiere de datorie 

De 

Refuz 21, 22, 78, 
* Remitere de datorie 85 
Renunţare 17, 18, 19, 
Retractare, a se vedeă cu- 

vântul: „Revocare*, 
Revoca:e 35—37, 40, 45— 

60, 93, 98 . 
Riscuri 45. 
Semne 69, 70. 
Simultaneitate 32, 
Sindicul falimentului 64. 
Succesiune 17, 18, 19. 
Surdo-mut 7€, 
Tăcere 71, 73,74,83, 81,85. 
Telefon 41, 42, 67, 
Telegramă 68, 
Termen 37, 3)—53. 
Testament 7. 

“Tranzacţie 87, 
Trăsuri publice 39, 
Tutor 6. 
Uzufruct 17, 18, 19, 

Uzuri 49, 
Viciuri 4, 
Vindere-cumpărare 28. 
Violenţă 7. 

Doctrină. 

1. Un contract în care lipseşte consim= 
țământul este inexistent deoarece nu 
este coniract câud nu este consimţământ.. 
(Demolombe, XNLY, No. 76; Demante ct: 
Colmet de Santerre. V. No. 14 bis; Pla- 
niol, II. No. 944; Alexandresco, V, p. 4). 

2, Convenţiunea în care una dintre: 
părţi şi-a dat consimțământul în glumă. 
este inexistentă. (Lurombiere, Obliga- 
tions, Art. 1101, No. $; Aubry et Rau, ed. 
s-a, IV, S 545, text şi nota (1, p. 289). 
3, Convenţiunea încheiată cu un co-- 

pil în vârstă fragedă este inexistentă pen- 
trucă acest copil nu'are discernământ, 
(Dalloz, Râp.. Obligations, No. 339; Suppl.,. 
Obligations, No. 107; Alexandresco, V, p. 
5). | 

4. In cazul când consimţământul a fost: 
dat în mod real, însă cl a fost xiciat, 
contractul există dar este anulabil. (Pla- 
niol, II, No. 1089; Alexandresco, Y, p.. 
45). ! 

5, Pentru formarea unei convenţiuni 
valabile, trebueşte să existe consimţămân-- 
tul tuturor părţilor contractante iar "nu 
numai al părţii care se obligă, deoarece- 
o convenţiune nu se poate încheiă. dacă 
nu este acord de voințe. (Demolombe,,. 
XXIV, No. 45; Larombicre, Obligatious, 
Art. 1101, No. 9; Aubry et Rau, ed. t-a,.: 
IV, $ 545, text şi nota 6, p. 291; Dalloz,. 
Rep. Obligations, No. SS; Laurent, XV, 
No: 466: IHuc, VII, No. 11; Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 27; Planiol. II,. 
No. 969; Alexandresco, V, p. 35). 
6. Accastă soluţiune are loc chiar în: 

contractele unilaterale. (Dalloz, Rep., O: 
bligations, No. SS). PE 

7, Textul art. 1109 c. cir. fr. (955 c- 
civ. rom.), fiind conceput în termeni gene- 
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rali. eroarea, violența şi dolul viciază nu 
numai convenţiunile ci şi dispoziţiunile 
testamentare. (Alexandresco, V, p. 45). 

8. In_cuzul când nu există concursul 
-consimțământului - părților contractante 
nu este convențiune ci poate există 
numai o ofertă sau promisiune. o poliei- 
tațiune, care nefiind încă acceptată nu 
produce nici o obligaţie. (Pothier, Q- 
bligations, No. 4; Demolombe, NAIV, No. 
93: Larombitre, Obligations, Art. 1104, 
No. 9; Dalloz. Rep. Oblisations, No. 47, 
Ss: Laurent, XV, No. 459; Huc, VII. No. 
11 urm: Baudry et Barde. Obligations, I, 
Na, 29: Alexandresco, V, p. 35). 

9. Oferta sau propunerea de a con- 
tractă poate emană dela una din părțile 
contractante, fie aceea care voeste să se 
oblige, fie aceea care voeşte să dobân- 
“dească un drept. Această soluțiune are 
loc nu numai în convenţiunile sinalag- 
matice, ci şi în cele unilaterale în care 
se obliză numai una dintre părţi. (La- 
rombicre, Oblieations, Art, 1101. No. 1s; 
Laurent, XV, No. 473; Bandrv ct Barde! 
Obligations, [, No. 29). 

4Q.; Oferta poate fi adresată la una sau 
mai multe persoane şi chiar la persoane 
nedeterminate cum este în cazul când co- 
mercianţii fac cunoscut condiţiunile co- : 
merțului lor, prin circulări, prospecte. a- 
“fişe, preţuri curente. (Laurent, XV, No. 
474: Tlue. VII, No. 14. 15: Bandrv ct Barde. 

"Obligations, I, No. 30: Planiol, ÎL, No.. 971; 
Alexandresco, V, p. 55). 

11. Deasemenea oferta cste adresată 
la persoane nedeterminate când o per- 
soană promite o recompensă celui care 
îi vor aduce un obiect pierdut. (Laurent. 
AV. No, 473:-Iluc, VII, No. 16). 

12. O ofertă unilaterală când nu a 
fost acceptată nu are efect obligator, 
-chiar dacă ca ar emană dela viitorul de- 
bitor, deoarece singura voință a celui care 

face propunerea de obligaţie nu este sufi- 
cieniă pentru a da naştere la o obligaţie 
convențională. (Iluc, VII, No. 11; Baudry 
“ct Barde, Obligations, |. No. 29; Alexan- 
dresco, V, p. 56). . 

13. În contractele unilaterale, contrac- 
tul se consideră format din momentul 
“când, propunerea a ajuns la cunoştinţa 
părții căreia i-a fost făcută. (A lexau- 

-dresco, V. p. 41. 4). Ă 
"14, Când propunătorul cere executa- 
rea imediată a contractului şi nu este ce- 
rut un răspuns prealabil de acceptare și 
nici nu e necesar un asemenea răspuns 
după natura contractului, în acest caz 
contractul este perfectat din momentul 
“când cealaltă parte a început exccutarea 
lui. (Alexandresco. Y. p. 42). - 
15. Când oferta constată numai sau 

confirmă o obligaţiune preexistentă. ac- 
“ceptarea nu este necesară. (Dalloz, Ncp., Obligations, No. 49)., 

16. Astfel trebueşte considerată ca un contract unilateral, iar nu ca o poli- 
-citațiune, recunoaşterea unei datorii fă- 
cută creditorului, chiar dacă acesta ar 
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fi absent. (Larombitre, 
1101, No. 17; Dalloz. Râp. Oblisgations, 
No. 49, 50, 51; Suppl., Obligations, No. 6). 

17. Renunţarea pură şi simplă la un 
drept, la .un uzufruet, la o succesiune, la 
un rang de ipotecă nu trebueşte aceep- 
tată de acel care, după lege. trebueşte 
să profite de această renunțare. (Larome 
bitre, Obligations, Art. 1101, No. 17). 

18. Această soluțiune are loc chiar 
dacă renunțarea se face special în favoa- 
rea celui care; după lege, trebuceşte să 
profite de dreptul la care sa renunţat. 
(Dalloz, Râp., Oblizations, No. 57). 

'19, Dacă însă renunţarea este făcută 
în favoarea unei persoane desemnate, ea 
trebueşte acceptată deoarece constitue o 
adevărată cesiune de drepturi. (Dalloz, 
Rep... Obligations, No. 58). 
20. Pentru ca acceptarea unei oferte 

să producă concursul de voințe, trebueşte 
ca ca să fie conformă, cu oferta. Astfel nu 
se poate spune că s'a format convențiu- 
nea când între ambele voințe existi deo- sebire fie asupra persoanelor, fie asupra 
lucrurilor, fie asupra modalităţilor sau 
naturei contractului. (Demolombe, XXIV, 
No. 46 urm.; Larombitre, Obligations, Art. 
1101,.No. 10; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, 
$. 545, text şi notele S$, 9, 10, p. 291, 929; 

Obligations, Art, 

Dalloz, Rep. Obligations, No. 105; Lau- rent, AV, No. 371; Baudey et Barde, Obli- 
gations, Î, No. 41; Planiol, IL, No. 944). 
21, In cazul: când oferta s'a făcut la 

mai mulie persoane şi intenția celui care 
oferă a fost că să nu sc formeze contrat. 
tul decât dacă acceptă toate aceste per- 
soane, contractul nu se formează dacă nu 
au acceptat toate aceste persoane, ncpu- 
tând fi obligate nici persoanele care au 
acceptat. (Demolombe, AXIV, No. 47; Dal- 
loz, Rep. Obligations, No. 91). 

2, Dacă însă intențiunea celui . care oferă a fost ca să se formeze contractul 
numai cu cei care acceptă, se va urmă 
potrivit intențiunei sale, contractul for- 
mându-se numai cu cci care au acceptat, 
chiar dacă ceilalţi refuză să accepte. 
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 91). 
23. În aceste cazuri se va cercetă in- - tențiunea părţilor pentru a se vcdeă dacă cele au convenit ca să se poată formă con- tractul prin acceptări separate şi indivi- 

duale. (Demolombe, NNE No. 47, 4; Larombitre, Obligations, Art. 1104, No. 10; Aubry et Rau, cd, i-a. IV, $ 345, text şi nota 7, p. 291; Dalloz, Rep... Suppl.,.0O- 
bligations, No. 18; Laurent, XV, No. 407; 
Baudry et Barde, Obligations, I, No. 42). 
24. Pentru ca acceptarea unci oferte să producă concursul de voinic, irebueşte 

ca ea să corespundă exact cu oferta, In ceeace, priveşte lucrul sau obicetul. fără extensiune sau restricţiune; în cazul con- trar convenţiunea -nu s'a putut formă. (Dalloz, Rep. Obligations, “No. 140). 
25, In cazul când oferta are de obiect două sume diferite de bani, deci alterna- 

tivă, convenţiunca este formată, dacă ac- 
ceptarea poartă asupra uneia din aceste 
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două sume; dacă cealaltă parte răspunde 

numai ofertantului că acceptă, fără a 
arătă pentru care anume sumă, con- 
vențiune se va formă pentru suma cea 

mai mică. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 

104, 105). 
2G, Convenţiunea se poate perfectă, 

uncori, deşi există diferență între ofertă 
şi acceptare. Astfel, convenţiunea va 

puteă fi considerată ca încheiată pentru 

cel mai mic, când ofertele privitoare lu 
acelaş lucru, sunt făcute respectiv la un 

preț diferit. Astfel cineva oleră casa sa 

pentru închiriere cu suma de 500 îr., iar 

cealaltă parte necunoscând oferta, oferă 

să închirieze casa pentru 600 îr.; în acest 

caz convenţia va fi valabil închiriată pen- 

tru suma de 500 fr. (Demolombe, AAiY, 

No. 51; Larombitre, Oblisations, Art. 1101, 

No. 10; Dalloz, Râp., Obligations, No. 105; 

Suppl. Obligations, No. 27; L.aurent, NY, 

No. 471). 

97, Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran, în aceste cazuri, căutând să 

vadă care a fost intențiunea părţilor şi 

dacă sa putut formă convenţiunea, prin 

concursul de voințe. (Demolombe, XĂLY, 

No. 51; Larombitre, Obligations, Art. 1101, 

No. 10; Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, 

No 27; Alexandresco, V, p. 36, nota 35). 

28, Pentru ca acceptarea unci oferte 

să producă concursul de voințe necesa: 

la formarea convenţiunei, trebueşte ca ca 

să corespundă exact cu oferta, în ceeace 

priveşte natura convenţiunci ce trebueşte 

formată. Astfel nu s'a format convențiu- 

nea dacă una dintre părți oferă să vândă 

un lucru, iar cealaltă parte declară că 
voeşte să-l ia în locaţiune. (Demolombe, 

XXIV, No.:52, 195; Larombiere, Obliga- 

tions, Art. 1110, No. 2; Aubry et Rau, ed. 

s-a, IV, $ 345, p. 291, 292; Laurent, XV, 

No. 471; Baudry et Barde, Obligations, 

1, No. 41; Alexandresco, V, p. 37, nota 2), 

29, Deasemenea pentru ca acceptarea 

unei "oferte să producă concursul de 

voințe trebucşte ca ea să corespundă 

exact cu oferta, în ceeace priveşte con- 

„ dițiunile puse. Astfel dacă acceptarea se 

face sub condițiuni care nu erau, cuprinse 

în ofertă; convenţiunea nu sa putut 

formă. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 105; 

Alexandresco, V, p. 37, nota 2). | 

- 80, In cazul când partea căreia i sa 

făcut oferita a declarat pur şi simplu că 

o acceptă, convenţiunea sa format. căci 

se consideră că acceptarea este făcută 

conform ofertei. (Dalloz, Râp.. Obliga- 
tions, No. 103). ” 
„81, Când părţile contractante sunt în: 
prezență, acceptarea şi oferta pot inter- 
veni în acelaş moment sau în acelaş act. 
(Dalloz, Rep... Obligations, No. 97; A- 
lexandresco, V, p. 36, 58). 
29, Simultaneitatea este prevăzută de 

lege numai în privinţa schimbărilor ce 
sar aduce unei convenţiuni matrimoniale 

înainte de celebrarea căsătoriei. -(Alexan- 
dresco, V, p. 56)... 
23, Acceptarea poate fi separată de 
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, 

ofertă printrun interval de timp mai 
lung. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 9; 
Alexandresco, V, p. 36). 
34, Aceasta poate să aibă loc, când 

cel căruia i s'a adresat oferta, întârzie cu 

voință acceptarea sau, când olerta este 

, 

“ adresată la persoane nedeterminate sau 

când convențiunea se încheie prin cores- 

pondenţă şi deci trebueşte să treacă un 

oarecare timp petru ca ambele părţi con- 

iractante să se poată pune de acord asu- 

pra încheierei convenţiunci. (Demolombe, 

XXIV, No. 68; Dalloz, Rep., Obligations, 

No. 97; Laurent, XV, No. 472; Planiol, 

11, No. 975). 
25, |n cazul când acceptarea este sc- 

parată de ofertă, printr'un oarecare inter- 

val de timp, trebueşte să se cerceteze 

dacă până la facerea acceptării, oferta a 

persistat şi nu a fost revocată sau mo- 

dificată. (Planiol, II, No. 117; aAlexan- 

dresco, V, p. 37). 
36, ln principiu, oferia se consideră 

căi subsistă, şi deci acceptarea poate in- 

terveni dacă nu a fost retractată sau dacă 

cel cure a făcut-o nu a pierdut capacita- 

tea de fapt sau de drept, necesară pen- 

tru a perseveră în voința sa. (Duranton, 

XVI, No. 45; Marcade, Art. 1108. No.2; Au- 

“bry ct Rau. ed. t-a. IV, $ 345, p._292; Dal- 

loz, Rep., Oblisations, No. 90; Sunpl., O- 

Dlivations, No. 17, 24: Planiol, JI, No. 977). 

37, In cazul când partea care a făcut 

oferta a prevăzut un termen în care cea- 

laltă parte irebuiă să-și facă acceptarea, 

dacă acceptarea nu sa produs până la 

expirarea termenului, oferta poate îi pre- 

supusă că a fost retractată, (Larombicre, 

Obligations, Art, 1101, No. 18; Aubry et 

Rau, ed. s-a, IV, $ 345, text şi nota 11, 

p. 992: Dalloz. Rep. Suppl.. Obligations. 

No. 24: Baudry et Barde, Obligations, JA 

No. 56: Planiol, II, No 979;: Alexandresco, 

V, p. 37). . 

“88, In cazul când părţile contractante 
nu sunt în prezenţă şi oferta se face prin 

corespondență, după o părere, conirac-: 

tul se va consideră încheiat pentru pro- 

punător, din momentul când acceptarea 

a ajuns la ofertant, deoarece numai din 

acest moment ofertantul are cunoștință 

de acceptare, iar pentru acceptant din 

momentul ce, a emis acceptarea. (Duran- 
ton, XVI, No. 45; Larombitre, Obligations, 
Art. 1101,:No. 19, 21; Massc, Le droit com- 
mercial, II, No. 1453: Dalloz, Râp., Obli- 
gations, No. 98; Vente, No. 86; Suppl,, 
Obligations, No. 2; Laurent, XV, No. 
479; Huc, VII, No. 18; Planiol. II, No. 986; 
Comp.: Alexandresco, V, p. 56). 
29, După altă părere, în acest caz, con- 

tractul s'a format cu putere obligatorie 
pentru ambele părţi, din momentul când 
partea cărcia i-a fost adreshtă oferta, a 
acceptat-o sau cel. puţin din momentul 
când aceasta şi-a manifestat acceptarea 
sa printr'un act aparent, cum ar fi când 
a pus la poştă declaraţiunea sa de ac- 
ceptare a oferiei. (Pothier, Obligations, 
No. +4; Demolombe, XXIV, No. 72 urm; 
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Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 545, text şi 
nota 25, p. 294; Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 9S; Vente, No. 8; Suppl.. Obliga- 
tions, No. 22; Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, I, No. 37, 38). 
40, In dreptul român, ambele păreri 

sunt inadmisibile, mai ales în privința 
contractelor bilaterale, faţă cu dispoziţi- 
nile art. 55 din codul comercial, deoarece 
o. voință care nu e cunoscută de una: 
dintre părţile contractante este inexis- 
tentă pentru dânsa. Concursul de voințe 
şi deci formarea contractului nu există 
decât atunci când acceptarea propunerci 
a ajuns la cunoştinţa propunătorului, mo- 
ment din care retractarea nu mai este 
posibilă. (Alexandresco, V, p. 40, 41). 
4, In ceeace priveşte convenţiunile 

încheiate prin telefon, când părţile con- 
tractante se găsesc în localităţi diferite, 
după o părere, aceste contracte sunt con. 
siderate, ca formate între părți prezente 
şi încheiate în momentul ofertei şi în lv- 
cul unde se găseşte cel care a făcut oferta. 
(Planiol,_ II, No. 307, nota 1). 
"429, După altă părere, aceste contracte 
sunt considerate ca făcute între persoane 
absente şi deci se vor aplica nrincipiile 
şi regulele dela contractele făcute nrin 
corespondenţă. (Baudry et Barde, Obliga- 
tions, ], No. 40; Arthur Girault, Traite 
des contrats par correspondance, p. 250 
urm.). 
43, Contractul se consideră format în locul în care acceptarea a ajuns la cuno- ştința propunătorului iar nu în locul de unde a plecat acceptarea. (Alexandresco, 

V,p. +0). ' 
44, luiteresul fixării locului unde s'a format contractul este pentru a se deter- 

mină competenţa şi legile ce urmează să guverneze contractul. (Alexandresco, - V, p. 41). 
45. Importanţa fixării _ momentului 

când Sa încheiat contractul este pentru 
a se determină capacitatea părților con- tractante, timpul de când consimţământul 
părților coniractante nu mai poate îi re- vocat şi timpul de când riscurile trec în sarcina dobânditorului. (Alexandresco,: V 
p. 41). 
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46, Propunătorul poate să revoace o- 
„ferta sa cât timp nu a intervenit accep- 
tarea., pentru a „perfectă convenţiunea. 
(Pothier, Obligations, No. 4; Demolombe, 

. 

XXIV, No. 63; Larombicre, Obligations. . Art. 1101, No. 15; Aubry et Rau. ed. s-a, IV. 
$ 545, text şi nota 11, p. 292; Dalloz, Râp,, 
Obligations, No. 89; Suppl., Obli ations, 
No. 16; Laurent, XV, No. 469, 475; Baudry 
et Barde, Obligations, I, No. 51; Alexan- 
dresco, V, p. 36, 37). 

47, După sosirea acceptării, Propună-. 
torul nu mai are dreptul să revoace o- 
ferta, decât în cazul când şi-a rezervat 
acest drept prin oferta făcută. (Dalloz, 
Rep, Obligations, No. 93; Alexandresco, 
.p.50). 
48, Deasemenea,  propunătorul nu 

poate revocă oferta când el s'a angajat 

, 
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expres suu tacit să nu o revoace până 
la sosirea răspunsului celcilalte părți. 
(Dalloz, Rep. Obligations, No. 94). 

„ In afacerile comerciale, este ad- 
mis uzul ca propunătorul care a făcut 
o ofertă prin scrisoare este angajat în 
mod tacit ca să nu revoace oferta înainte 
de expirarea termenului necesar pentru 
ca cealaltă parte să poată răspunde şi 
acceptă. (Demolombe, XXIV, No. 66; A- 
lexandresco, Y, p. 36), 
50. Deasemenea,  propunătorul nu 

poate revocă oferta, în cazul când a fixat 
celeilalte părți un termen în care să-şi 
facă acceptarea, decât după expirarea 
termenului acordat. (Dalloz, Rep., Buliga: 
tions, No. 101; Alexandresco, V, p. 56). 
Bi. Prin urmare, după o părere, dacă 

in cazul precedent, acceptarea a sosit 
înainte de expirarea termenului acordat, 
convenţiunea s'a format, cu toate că pro- 
punătorul o revocase înainte de cexpira- 
rea acestui termen. (Demolombe, 'XXIY, 
No. 65; Aubry ei Rau. ed. s-a, IV, $ 345, 
text şi nota 12, p. 202; Laurent, XV, No. 
470; Planiol, II, No.. 981, 982; Alexan- 
dresco, V, p. 36). 
52, După altă părere, în acest caz 

convențiunea nu sa putut formă şi revo- 
carea îşi va produce efect, însă propună- 
torul care şi-a retractat pe nedrept oferta , 
va fi condamnat la daune-interese către 
cealaltă parte care a făcut acceptarea în 
termenul acordat. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1101, No. 14; Baudry ct Barde, 
Obligations, 1, No. 33). 

53, In cazul când propunătorul nu a 
fixat în mod expres sau tacit un termen 
pentru acceptare şi când oferta a fost 
făcută prin corespondență, în privința 
retractării ofertei se pot prezentă mai 
multe ipoteze: Dacă revocarea ajunge 
la destinatar înainte de scrisoarea care 
conține oferta sau odată cu ca, revotca- 
rea este valabilă deoarece atâta timp cât 

"oferta nu a ajuns la destinatar, propu- 
nătorul poate s'o revoace sau s'o modifice. 

. (Demolombe, XXIY, 'No. 64; Aubry et 
Rau, ed. s-a, IV, $ 345, text şi nota î5,p. 
292; Dalloz, Rep., Lettre missive, No. 17: 
Baudry et Barde, Obligations, 1. No. 35). 
54, Dacă rctractarea a ajuns la ac- 

ceptant, înainte ca propunătorul să fi 
primit scrisodtrea care cuprinde accepta- 
rea, revocarea este valabilă şi contractul 
a s'a perfectat. (Dalloz, Râp., Vente, No. 
88). 

55. După altă părere, în toate aceste 
cazuri, tribunalele vor apreciă în mod 
suveran, fixând momentul în care con- 
trâctul s'a încheiat în mod definitiv între 
părțile care contractează prin corespon- 
dență. (Dalloz, Rep. Suppl., Obligations, 
No. 23). | 
56, In cazul unci retractări a ofertei, înainte ca contractul să fi devenit de- 

finitiv, acel căruia i s'a făcut oferta, 
după o părere, are acţiune în daune-in- 
terese dacă prin această retractare a în- 
cercai un prejudiciu. (Pothier. Vente, No. 
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223; Demolombe, XXIV, No. 71; Larom- 
bicre, Obligations, Art. 1104, No. 24; Au- 
bry et Rau, cd. t-a, IV, $ 545, nota 17, 
p. 295; Troplong, Vente, I, No. 27). 
57, După altă părere, în acest caz. 

acel căruia i s'u făcut oferta retractată nu 
are dreptul la daune-interese, deoarece 
contractul nu s'a formât, propunătorul au 
uzat de dreptul lui şi cel care a primit 
oferta puteă să prevadă că propunătorul 
va uză de dreptul de retractare. (Laurent, 
AV, No. Si; Baudry ct Barde, Obliga- 
tions. ], No. 32; Alexandresco, V, p. 37, 38). 

58. Dacă însă se constată vreo im- 
prudenţă sau neglijență în sarcina pro- 
punătorului, el va datori daune-interese 
celui care a primit oferta. (Baudry ct 
Barde, Obligations, I, No. 32; Comp.: A- 
lexandresco, V, p. 37). 
59. Acceptarea, după o părere, poate 

fi retractată şi convenţiunea nu se va 
- formă, cu condiţiune ca această rctrac- 

tare să ajungă la cunoştinţa propunăto- 
rului înainte sau odată cu acceptarea sau 
cel mai târziu înainte ca propunătorul 
să fi luat cunoştinţă de acceptare. (Mer- 
lin, Râperioire, Vente, $ 1, Art. 3, No. 11; 
arombitre. Obligations, Art. 1101, No. 

19, 21; Dalloz, Rep., Venice, No. S7; Ar- 
thur Girault, Trait6 des contrais, par 
correspondance, No. 91). 

60. După altă părere, care admite 
teoria că contractul se formează din mo- 
mentul ce intervine acceptarea fără ca să 

" fie nevoie ca ca să [i ajuns la cunoştinţa 
propunătorului. odată acceptarea făcută ca 
nu mai poate fi retractată. (Duranton, AVI, 
No. 45; Demolombe, XXIV, No. 72 urm.: 
Marcade. Art. 1108, No. 2; Aubry et Rau, 
cd, 4-a. IV, S 545, text şi nota 25, p. 294). 

GI. In cazul când înainte de accep- 
tare, propunătorul 
contractul nu se mai poate formă prin 

„notificarea acceptării către moştenitorii 
propunătorului şi oferta rămâne fără nici 
un efect. (Pothicr, Vente, No. 52; Demo- 
lombe, XXIV, No. 63, ZO; Larombiere, O- 
bligations, Art. 1101, No. 20; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, 1V. $ 345, nota 15, p. 29; 
Dalloz, Râp., Obligations, No. 95; Suppl., 
Obligations, No. 21; Laurent, XV, No. 478, 
479; Baudry et Barde, JObligations, I, No. 
51; Planiol, IÎ, No. 9S0; Guillouard, Vente, 
I. No. 14; Alexandresco, V, p. 37). 

62. Dcasemenca, acceaş soluţiune are 
loc dacă înainte de acceptare, propună- 
torul devine incapabil. (Pothier, YVente, 
No. 52; Demolombe, XXIV, No. 63, 70; 
Larombitre,. Obligations, Art. 1101, No. 
20: Aubry ct Rau, cd. 4-a, IV, $54,p. 
292; Dalloz. R6p., Obligations, No. 9%; 
Suppl.. Obligations. No. 21: Laurent, XV, 
No. 478, 479; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, ÎI, No. 31; Planiol, II, No. 980; 
Guillouard, Vente, I, No. 14; Alexan- 
dresco, V, p. 39). 
63. Deasemenea. aceeaş soluţiune are 

loc, dacă înainte de acceptare, propună- 
torul este declarat în faliment. (Demo- 
lombe, XXIV, No. 65, ZO; Larombiere. O-: 

. 
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bligations, Art. 1001, No. 20: Aubrv et 
Rau, ed. 4-a, LV, $ 545, p. 292; Dalloz, Râp. 
Obligations, No. 95: Suppl.. Obligations, 
No. 21; Laurent, AY, No, 478: Baudry cr 
Barde, Obligations, |, No. 31; Planiol, 
11, No. 9$0). 

64. In cazul când înainte de accep- 
tare, cel căruia îi cste adresată oferta, 

- încetează din viaţă, devine incapabil sau 
este declarat în faliment, contractul nu 
se mui poate formă prin notificarea ac- 
ceptării de către moștenitorii săi, tutorul 
interzisului sau  sindicul falimentului. 
(Demolombe, AXNIV, No. 69; Larombitre. 
Obligations, Art. 1101, No. 20; Aubry et 
Rau. ed. 4-a, IV, $ 345, text şi nota 16, 
p. 295; Dalloz, Ncp., Obligations, No. 56; 
Suppl.. Obligations. No. 21: Laurent, XV, 
No. 478, 479; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, Î, No. 31; Alexandresco, V, p. 37; 
Contra: Duranton, XVI, No. 4). 
65. Mlanifestarea consimţământului Ia 

formarea unui contract poate fi expresă 
sau tacită, nefiind supusă la nici o for- 
malitate extrinsecă. (Demolombe, XXIV, 
No. 56; Troplong, Venice, I, No. 29; Aubryv 
et Rau, ed. t-a, IV. $ 545, p. 293: Dalloz. 
Rep. Obligations, No. 106; Supnl., Obli- 
gations, No. 28: Laurent, XV, No. 452; 
Baudry ct Barde, 'Obligations, I, No. $: 
„Alexandresco, V, p. 45). 
G6. Consimţământul expres poate “fi 

manifestat prin grice mijloc prin care se 
transmite gândirea; astfel el poate fi ma- 
nifestat între prezenţi în mod verbal. 
(Dalloz, Râp.. Obligations, No. 106; A- 
lexandresco, V, p. 45). - 
67. Când persoanele se află în loca- 

lităţi deosebite. ele pot să-şi manifeste 
consimţământul prin telefon. (iluc, .VIl. 
No. 14: Baudry et Barde, Obligations, |, 
No. 49). 
68. Consimţământul expres poate fi 

manifestat printr'o scrisoare trimisă prin 
poștă sau prin telegramă. (Dalloz. Râp., 
Obligations, No. 106; Planiol, II, No. 985). 
69. Consimţământul expres poate i 

manifestat prin semne sau gesturi afir- 
mative. (Dalloz. Rep., Obligations, :No. 
107: Alexandresco, V, p. 45). 
70. Prin urmare, un surdo-mut poate 

să-şi manifeste în mod expres: consimți- 
mântul. fără a serie. (Demolombe. AXIV, | 
No. 55; Aubry ct Rau, ed. 4-a,.1V, S 54, 
text şi nota 1$, p. 293; Dalloz. Râp. Obli- - 
pations, No. 107; Laurent, XV, No. 452; 
Baudry cet Barde, Obligations, Î, No. 4%; 
Alexandresco, V, p. 45). 

7 |. Consimţământul tacit la formarea 
unui contract, se .manifestă prin acţiuni 
sau fapte: sau chiar prin tăcerea uneia 
dintre părţile contractante. (Dalloz, Râp., 
Obligations, No. 106). - - 
72, Consimţământul tacit al celui care 

se obligă va fi considerat rar ca suficient 
pentru încheierea contractului. (Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 109). 

143, Consimţământul tacit al celui că- 
tre care se obligă cineva va putcă rezultă 
din tăcerea sa, din oricari împrejurări, din 
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abținerea sa dela orice act care ar în- 
dică o voință contrară. (Larombiere, O- 
bligations, Art. 1101, No. 1; Aubry et 
Rau, ed. 4-a. 1V, $ 545, text şi nota 19, 
p. 295; Dalloz, Râp., Obligations. No. 109; 
Silence, No. 2 urm.; Suppl., Obligations, 
No, 2$S; Comp.: Alexandresco, V, p. 44). 

74. După altă părere, tăcerea per- 
soanei cărcia i s'a făcut propunerea nu 
poate fi considerată în genere ca un con- 
simțământ tacit, deoarece tăcerea sa îu- 
seamnă că ca a înțeles să nu ia nici o ho- 
tărire._ (Demolombe, XALV, No. 57: Lau- 
rent, AV, No, 483: Iuc, VII, No. 18; Massă, 
Droit commercial, III, No. 1455 urm:; Bau: 
dry cet Barde, Obligations. 1, No. 44; 
Gouillouard. Venie, Î, No. 15 urm; A- 
lexandresco, V, p. 44). 
15, Dispoziţiunea din codul civil care | 

prevede ca acceptarea unui mandat poate 
Îi tacită şi să rezulte din executarea man- 
datului. de către mandatar, poate fi în- 
tinsă şi la alte contracte deoarece con- 
stitue aplicaţiunea unui principiu general. 
(Demolombe, XXIV, No. 56; Laurent, XV, 
No. 452; Baudry et Barde. Obligations, [, 
No. 43; Comp.: Alexandresco, V, p. 43, 
+). 

76. Oferta poate fi în unele cazuri 
tacită şi să rezulte dintr'un simplu fapt 
care presupune în mod necesar existența 
ei. (Ilue, VII No. 14; Baudry et Barde, 
Oblirations, I, No. 48; Alexandresco, Y, 
p. 35), 
77, Astfel negustorii care anunță con- 

dițiunile, comerțului lor, fac o ofertă 
permanentă publicului care dacă cer 
miirfurile conform condiţiunilor, cererca 
“lor constitue o acceptare şi deci se for- 
mează contractul. (Mass6 ct Verg6 sur 
Zachariae, IN, $ 615, nota 5, p. 553: Dal- 
loz, Rep. Obligations, No. 10; Suppl., 
Obligatious, No. 25: Laurent, XV, No. 474: 
ue. VII, No. 15; Baudry ct Barde, Obli- 
ations, I, No. 30; Planiol, II, No. 971; 
Alexandresco, V, p. 35). 

78, In caz de refuz din partea comer: 
ciantului de a vinde, el va: fi condamnat 
la daune-interese. (Alexandresco, V, p. 
36). " 

79. Faptul unui conducător de tră- 
sură publică de a stajionă într'o piaţă de- 
stinată pentru aceasta, constitue o ofertă 
pentru orice trecător care voeşte să 
meargă cu trăsura,. (Muc, VII, No. 15; 
Baudry et Barde, Obligations, [, No. 4$; 
Alexandresco, V, p. 55, nota 3). 

0. Promisiunea unei recompense fă- 
cută prin afişe celui ce-i va găsi un obicet 
pierdut este obligatorie pentru cel ce a 
făcut-o_către cel ce aduce obiectul pier- 
dut; (Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, 
No. 25; Laurent, XV, No. 73).: 

8[„ Acceptarea tacită poate rezultă 
din faptul executării din 'partea celui. 
care a primit oferta; astfel faptul unei 
persoane de a trimete măriurile ce i s'au 
“ccrut, în condiţiunile şi termenul, -indi- 
cate prin scrisoarea de comandă, consti- 
tue o acceptare tacită. (Dalloz, Rep. 

CONSIMNȚIMÂNTUL PĂRȚILOR CONTRACTANTE 

-XALV, No. 57; Larombitre, 

ct Barde, Obligations, Î, No. 

. (Dalloz, Rep. 
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Vente, No. 94; Planiol. I1, No. 972; Comp.: Alexandreseo, V, p. 49). . 
82. Acceptarea iacită poate ' rozultă 

diutr'un fapt negativ, dintr'o abținere la 
care cră subordonată oferta, (luc, YU, 
No. 18). -. , 83. Acceptarea tacită nn poate rezultă, 
în principiu. din tăcerea părții care a pri- 
mit oferta. Prin urmare, în lipsă de orice 
altă împrejurare. tăcerea uncia dintre 
părți nu o poate obligă. (Demolombc, 

Obligations, Art. 1101, No. îi; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
IV. $ 545, text şi nota 20, p. 295; Dalloz, Rep. Suppl., Obligations, No. 38; Laurent, 
NY, No. 485; [Huc, VII. No. 5 Baudry 

44), ” 
84, In unele împrejurări de fapt, tă- 

cerea poate implică acceptarea. Astfel dacă un comerciant este dejă în relaţiuui de afaceri cu o persoană, care îi adre- scază o notă de comandă, tăcerea pre- . lungită a comerciantului poate fi consi. derată după împrejurări, ca o acceptare tacită. (Demolombe, XXIV, No. 53; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 345, nota 20, p. 29; Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 28; Baudry et Barde, Oblivations, I, No. 4, +0: Comp.: Huc, VII, No. 18). 
85, Deascmenca, tăcerea poate îi in- terpretată ca o acceptare tacită, când din punctul de: vedere pecuniar şi acel al conveniențelor, nu este nici un motiv a- parent ca.să se respingă oferta făcută, „Astfel dacă s'a făcut o 'remitere de da: torie, tăcerca debitorului va putcă fi considerată ca o acceptare tacită a re- miterei de datorie. (Demolombe, NXIV, No. 59; Baudry et Barde, Obligations, |, 

No. 45). , 
86. Tribunalele +or apreciă în moca suveran existenţa consimțământului, când cl nu este expres, nici prezumat de. lege. 

bligations, No. 107). 
7. Contractul judiciar este acordul „părților făcut înaintea tribunalelor. Con- tractul judiciar nu constitue o formă par- ticulară de contract, ci este totun contract insă având o formă specială şi caractere 

şi condiţiuni proprii, cum sunt tranzac- „ ția, dezistarea, achiesarea. - (Dalloz, Râp., Contrat judiciaire, No. 1; Suppl., Con- trat judiciaire, No. 1). ” ' „88, Contractele care se formează prin justiție nu se pot perfectă decât prin consimțământul reciproc al părților. (Dal- loz, Rcp., Contrat judiciaire. No. 5; Suppl., Contrat judiciaire, No. 2). 
89. Negulele precedente dela ofertă şi acceptare la contractele . extrajudiciare 

îşi găsesc aplicațiunea şi la contractele judiciare. (Larombitre, Obligations, Art, 104, No: 16: Dalloz, Râp, Obligations, 
No. 9: Suppl., Obligations, No. 19, fLau- 
rent, AV, No. 450). a , 90. Achiesarea făcută înainiea _tribu- 
nalului care ia act, constitue un contract 
bilateral, așă încât în principiu, este ne- 
cesară acceptarea părţei adverse. (Dalloz, 
Râp., Conirat judiciaire, No. 12). 
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91. Deasemenea, dezistarea constitue 
un contract judiciar, aşă încât în princi- 
piu, este necesară acceptarea părţii ad- 
verse. (Dallaz, Rcp., Contrat judiciaire, 
No. 15). 

929, |n cazul unui contract judiciar, 
tribunalele vor trebui să constate acordul 
părţilor în termenii în care ele l-au făcut, 
cu toate coudițiunile şi restricțiunile ce 
le-au pus, afară de cazul când ele vor îi 
contrare ordinei publice. (Dalloz, Rep. 
Contrat_judiciaire, No. 10). 
93. De îndată ce oferta întrun con- 

tract judiciar a fost acceptată de partea 
adversă, ca nu mai poate fi retractată, 
fără voia adversarului, chiar dacă tribu- 
nalul nu ar fi:luat act în scris de deela- 
rațiile părților. (Dalloz, Râp., Contrat! 
judiciaire, No. 15). 
94, Consimţământul dat pentru for- 
marea contractului judiciar poate fi ex- 
pres sau tacii. (Dalloz, Râp., Contrat ju- 
diciaire, No. 3; Suppl., Contrat judiciaire, 
No. 2). - 
95, Consimţământul expres este atunci 

când rezultă din convenţiuni formale fă- 
cute înaintea tribunalului. (Dalloz, Rep. 
Contrat judiciaire, No. 3). 

96. Consimţământul tacit este atunci 
când în lipsă de deelaraţiuni pozitive ale 
voinței părților, el rezultă din oarecari 
fapte, din modul de a lucră a părților. 

-(Dalloz, Rep... Contrat. judiciaire, No. 5). 

DESPRE CONSIMȚIMÂNTUL PĂRȚILOR CONTRACTANTE Codul civil 

97. Pentru ca să existe contractul ju- 
diciar, nu este deajuns dacă părțile au 
căzut de acord asupra obligaţiunilor lor 
reciproce, ci irebueşte ca acest acord, să 
fie constatat de tribunal. (Dalloz, Rep. 
Suppl., Contrat judiciaire, No. 4, 8). 
98. Contractul judiciar este irevocabil 

de îndată ce s'a format în mod legal, de- 
oarece căile de atac admise contra hotă- 
ririlor, nu_sunt aplicabile la contractul 
judiciar. (Dalloz, Râp.. Contrat judiciaire, 
No. 24). 

99, Coniractul judiciar este supus căi- 
lor de nulitate prevăzute de lege pentru 
convenţiuni. (Dalloz, Rcp., Contrat 'ju- 
diciaire, No. 24). 

Jurisprudență 

(Continuare dela 1924 până Ia 1927). 

|. Starea de ebrietate face convenţia 
inexistentă prin lipsa totală de voinţă 
care trebuie să prezideze confecţionarea 
oricărei convențiuni, 

Dolul întrebuințat de cumpărător, îm- 
bătând intenționat pe vânzător spre ua 
determină un consimțământ, face con- 
vențiunea nulă. (Judecătoria ocol Herţa- 
Dorohoi. 612 din 19 Octombrie 1925, Drep- 
tul 41/925). 

9, Â se vedeă; art. 309, nota 1; art. 
954 cu notele respeciive; art. 17os, nota 1. 

__ Art, 954.— Eroarea nu produce nulitate decât când cade 
asupra substanței obiectului convențiunei. 

Eroarea nu produce nulitate când cade asupra persoanei cu 
care s'a contractat, afară numai când considerațiunea persoanei 
este cauza principală pentru care s'a făcut convenţiunea. (Civ. 
162 urm., 801 urm., 961,992, 1206, 1352, 1560, 1591, 1712, 1900; 
C. com. 454, 783; Civ. Fr. 1110). 

Tezt. fr. sint. 1110. — L'erreur n'est une cause de nullite de la convention 
que lorsqwelle tombe sur la substance meme de la chose qui en est l'objet. 

Elle n'est point une cause de nullit€, lorsqu'elle ne tombe que sur la per- 
sonne avec laquelie on a intention de contracter, ă moins que la considâration 

"de cette personne ne soit la cause principale de la convention. 
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Terţe persoame 97, 
Testament 17, 53, 78, 85. 
Tranzacţie 3), 65, 06, 
Uzufruct 31. 
Vacă 27. 
Valoare î, vi, 
Vârstă 90, 
Vechime 23, 
Vicii 3,4, 6—9, 10, 1, 4, 

8 

6). 

Vicii redhibitorii 81, 
Vin 25, 

Vindere-cumpărare 10, 1, 
13, 14, 23, 30,41, 

Doctrină. 

1, Eroarea este starea intelectuală În 
care ideia realităţii este întunecată ŞI as- 
cunsă prin ideia falsă ce avem de un 
lueru. (Alexandresco, V, p. 47). 

2, Lroarca se deosebeşte de ignoranță deoarece croarea constă din faptul de a crede ca adevărat sau ca existânâd ceva care este fals sau care nu există, iar ig- 
noranța constă 
nici o 'idee de 
Obligations, No, 

50: Alexandresco, YV, 

din faptul de a nu aveă- 
un lucru. (Dalloz. Râp.. 

iii; 
156; Baudry et Barde, 

Laurent. XV, No. 
Obligations, IL, No. 

p. 47). 
8, Eroarea viciază consimțământul de- oarece poirivit 

c. civ. fr. (955 c. civ. 
dispozițiunilor art. 1109 

rom.), nu există. consimțământ valabil când el a fost dat din eroare. (Dalloz, Rep. Obligations, No. 1 : . 

111). 

d. Nu orice croare viciază consimţă- mântul. (Dalloz, Rp, Obligations, No. 

5, Pentru ca eroarea să poată aduce nulitatea convenţiuncei, 
să fi 
a consimțământului. 
gations, No. 111; 

trebucşte 'ca ca 
fost cauza unică şi determinantă 

(Dalloz, Râp., Obli- 
146, 152). 

6, Convenţiunea nu este nulă dacă în 
afară de motivul greşit care a făcut să 
contracteze o persoană, ea a fost sau a 
putut fi determinată şi de o altă cauză. 
(Dalloz, Rep. 

19515, — Codul Civil adnotat. — VI, 

Obligations, No. 153). 
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7. Eroarea care viciază consimțămân- tul poate purtă asupra naturei contrac- tului, sau asupra motivului, sau asupra 
persoanei, sau asupra obicetului, sau a- 
supra dreptului. (Dalloz, Râp., Obliga- tions, No. 112; Suppl, Obligations, No. 
39). . 

8. Cu toate că termenii art, 1110 e. civ. 
În. (054 e. civ. rom.), sunt limitativi, totuşi 
se admite că eroarea poate să vicieze 
consimțământul chiar dacă ca nu poartă 
asupra substanţei lucrului care face o- 
biectul convenţiunei nici asupra persoa- 
nci cu care sa contractat, (Dalloz, Rep. 
Oblizations, No. 119), , . 

9, l:roarea asupra naturei afacerci sau 
convenţiunei împiedecă obligaţia, deoa-. rece acest fel de eroare împiedecă for- 
marea convențiunci, întrucât nu. constitue 
un simplu viciu, ci exclude consimțămân- 
tul, (Pothier, Obligations, No. 17; Demo- lombe, XXIV, No. 52, 155; Larombitre, 
Obligations, Art. 1110, No. 2; Demante 
et Colmet de Santerre, V, No. 16, 16 bis: 
Aubry ct Rau, ed. s-a, IV, $ 545. text şi nota 9, p. 292; Daltoz, Rep. Obligations, No. 113: Suppl., Obligations, No. 33; Lau- 
rent, AV, No. 484: Iluc, VII, No. 2u; Bau. 
dry et Barde, Obligations, |, No. 52: Pla- 
niol. II, No. 1051; Alexandresco, V, p. 17). 

10. isticl partea care a voit să cum. 
pere, nu este obligată dacă a fost pusă 
să semneze un contract de locaţiune, de- 
oarece în acest caz nu există încheiată 
nici vânzarea .nici locaţiunea. (Dalloz, 
Rep. Obligations, No. 115). 

1 1. Deasemenea, când acel care pri- 
meşte lucru, îl primeşte ca dăruit, pe 
când el i-a fost în realitate vândut. (A- 
lexandresco, Y, p. 47). „- 

12. Întrebuinţarea de către părți a 
unci denumiri improprii. nu este de na- 
tură a schimbă natura contractului şi în 
acest caz tribunalele vor apreciu în mod 
suveran care a fost adevărata, intenţiune 
a părților contractante. (Dalloz, Râp., O- 
bligations, No. 114). | 

13. Eroarea asupra însăşi corpului, o- 
bicctului aduce anularea 'consimţământu- 
lui şi contractul trebueşte considerat 
inexistent deoarece lipseşte concursul 
voințelor asupra aceluiaş obiect. Astfel 
contractul este inexistent dacă cumpără- 
torul crede că a cumpărat un cal deter- 
minat şi vânzătorul îi dă un alt cal, (De-. 
molombe, XXIV, No. 49, 87; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 345 bis, text şi nota 
8, p. 291; Dalloz, Râp., Obligations, No.. 129: Huc, VII, No, 20: Baudry cet Barde, 
Obligations, No. 41, 52; Planiol, II, No.. 1052: Alexandresco, V, p. 47. 48). 

(4. Astfel ar fi în cazul când, prin 
corespondenţă, vânzătorul - a înțeles să 
vândă casa sa dintr'un oraş iar cumpără- 
torul a înţeles să cumpere casa din alt 
oraş. (Alexandresco, V, p.. 47). - 

15. Nu trebueşte să se confunde eroa- 
rea asupra obiectului cu eroarea asupra 
substanței luerului. (Alexandresco, V, p. 
45). | 
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16. Eroarea asupra existenţei însăşi 
a cauzei, aduce nulitatea sau mai bine 
zis inexistenţa contractului care nu s'a 
putut formă din lipsă de consimţământ. 
-(Demolombe, XXIV, No. 126; Baudry et 
Barde, Obligations, 1, No. 69; 
dresco, Y, p. 48). 

(7. Astlel, constitue o eroare asupra 
existenței însăşi a cauzei, care aduce 
inexistența convenţiunei, faptul unci per- 
soane care crezând că datorește un lucru 
în virtutea unui testament prin care este 
instituită moştenitor, a oferit pretinsului 
creditor, în schimb, un alt lucru sau o 
sumă de bani, pe când în realitate tes- 
tamentul fusese revocat şi deci datoria 
nu există. (Pothier, Oblisations, No. 4; 
Demolombe, XXIV, No. 369; Larombitre, 
Obligations, Art. 1151, No. 5: Aubry ct 

Alexan- 

“Rau. ed. 4-a, 1V, $ 345 his, nota 5, p. 987; 
Dalloz, Rep.. Obliwations, No. 115; Hue, 
VII. No. 29; Baudry et Barde, Obligations, 
TI, No. 50%). 

18, In cazul când eroarea poartă nu- 
mai asupra eficacităţii juridice a cauzei, 
iar nu asupra însăşi existenţei sale, con- 
tractul format nu este inexistent, ci nu- 
mai anulabil, deoarece el sa putut formă 
însă consimțământul este numai viciat iar 
nu inexistent. (Demolombe, XXIV, 'No. 
126: Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 345 bis, 
text şi nota 5. p. 297: Dalloz, Rân. Suppl, 
Obligations, No. 45: Baudry ct Barde, O- 
bligations. I. No. 69). 

19, iistfel, constitue o croare asupra 
cficacităţii juridice a cauzei, care face 
anulabilă convenţiunea. faptul uuci per- 
soane de a se [i obligat, pe cale de no- 
vajiune, de a plăti o datorie naturală, 
în credința 'greşită că datoria eră civilă. 
(Demolombe, XĂIV. No. 1%; Aubry et 
Rau. ed. 4-a, 1V, $ 345 bis, p. 297; Dalloz, 
Râp., Suppl., Obligations, No. 45; Baudry 
ct Barde, Obligations, I, No. 69). 
20. Eroarea împiedecă existența con- 

simțământului exclusiv numai în cazurile 
când poartă asupra naturei contractului, 
asupra însăş corpului obiectului sau asu- 
pra existenţei însăşi a cauzei. In alte 
cazuri afară de acestea, eroarea nu îm- 
piedică consimţămâutul de a există, însă 
convențiunea este anulabilă. (Huc, VII, 
No. 20: Alexandresco. V, p. 45). 

2 |. Potrivit dispoziţiunilor art. 1110 c. 
ciy. Îr, (954 e. cit. rom), croareă con- 
stitue o cauză de nulitate a convenţiunei 
când poartă asupra substanţei însăş a 

„lucrului. În acest caz eroarea nu împie- 
decă consimțământul de a există, însă 
este, numai .viciat şi convențiunea în- 
cheiată este anulabilă. (Iluc, VII, No. 21; 
Alexandresco, V, p. 48). 
29, Prin substanța lucrului, după o 

părere, se înţelege, calitatea substanţială, 
adecă calitatea pe care părţile au avut-o. 
în mod principal, în vedere în momentul 
contractării şi a cărei lipsă dacă ar fi 
cunoscut-o ele nu ar fi contractat. (La- 
rombitre, Obligations. Art, 1110, No. 3; 
Dalloz, Rep., „Obligations. No. 56: Lau- 
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rent, XV, No. 4SS urm.; Baudrv ct Barde, 
Obligations, ], No. 55 urm; Planiol, II, 
No. 1055; Alexandresco, V, p. 49). 

23, După a doua părere, prin sub- 
stanța lucrului, se înțelege, totalitatea 
elementelor materiale şi a proprietăţilor 
cari constitue natura specifică a lucrului 
şi o disting după părerea comună de lu- 
crurile din altă specie. (Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, IV, S 545 bis, p. 296; Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 152; Suppl., Obligations, 
No. 50; [uc, VII, No. 22). 
24, După a treia părere, prin elemen- 

tele substanţei lucrului, se înţeleg calită- 
jile substanţiale, adică acele calităţi a 
căror lipsă aduce denaturarea lucrului, 
chiar dacă ele nu sunt calităţi specifice, 
cum Sunt vechinica şi originea. (Demo- 
lombe, XXIV, No. 92; Marcadâ, Art. 1110, 
No. 2, 3; Demante et Colmet de Santerre, 
Vp. 16 bis, II; Dalloz, Rep., Suppl., Obli- 
gations, No. 36). 

25, Oricare ar fi părerea ce sar a- 
doptă din aceste trei. există eroare asu- 
pra substanţei lucrului, care aduce nuli- 
tatea contractului dacă o persoană cre- 
zând că cumpără o vie, cumpără în reali- 
tate un câmp de cultură. (Dalloz, Rep. 
Obligations, No, 155). 
"26, Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran care calitate e substanţială şi 
care: calitate e nesubstanţială. (lourlon, 
IM. No. 1045; Iluc, VII, No. 22: Baudry et 
Barde, Obligations, ÎI, No. 53; 'Alexan- 
dresco, V, p. 49). 
27. Deasemenea poate constitui o: 

cauză de nulitate a contractului, pentru 
croare asupra substanței lucrului, dacă o 
persoană cumpără un bou, crezând că 
cumpără o vacă, deoarece cumpărătorul 
a-avut în vedere folosul ce-l va trage şi 
care poate depinde de sexul animalului. 
(Dalloz, Rep. 'Obligations, No. 132). 
28, Deasemenea eroarea asupra ma- 

terici lucrului poate constitui o eroare 
asupra substanţei sale, care aduce nuli- 
tatea convenției, cum ar fi în cazul când 
vânzătorul a vândut, chiar de bună cre- 
dință; o bijuterie de cupru aurit în loc - 
de o bijuterie de aur, după cum a înteles 
să cumpere cumpărătorul. (Dalloz. Rep. 
Obligations, No. 150; Alexandresco, Y, p. 
49. 50). - 

29, Când calitatea de origină a lucru= 
lui este esenţială în intenţiunea părţilor 
contractante, croarea asupra acestei ca- 
lităţi poate aduce nulitatea convenţiunei, 
cu toate că eroarea asupra autorului unui 
lucru şi deci asupra originci sale. nu se 
poate spune că poartă, drept vorbind, asu- 
pra_. substanţei lucrului. (Demolombe, 
NAIV, No. 92: Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 133: Suppl.. Obligations, No. 39; Lau- 
rent, XV, No. 49: Iluc, VII, No, 25: Bau- 
dry et Barde. Obligations, I, No: 54; A- 
lexandreseo, V, p.:49, 50). i 
30. Sa decis că faptul vânzătorului 

de a vinde, pentru sămânță, grâu de 
toamnă sub numele de grâu de primăvară, 
constitue o eroare asupra substanjei lu- 
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crului vândut. care aduce nulitatea vân- 
zării şi condamnarea vânzătorului la 
daunc-interese către cumpărător. (Lau- 
rent, AY, No. 493; Alexandresco, Vp. 
50). 
31, Dcascmenca constitue o eroare a- supra substanţei lucrului vândut. de na- 

tură a aduce nulitatea contractului, vân- 
zarea nudei proprietăţi a unui imobil în- 

tr'un moment când fără să ştie vânzăto- 
rul, uzufructul se găscă stins prin dece- 
sul uzufructuarului. (Demolombe. NAIV. 
No. 94; Laurent, XV, No. 494: Huc, VII, No. 22; Baudry ct Barde. Obligations, |, 
No. 542 Planiol, IL, No. 1033: Alexanrdresco, 
Y, p. 50). 

82, Vânzarea acţiunilor unei societăţi care a fost declarată nulă. nu poate fi anulată nici pentru lipsă de obiect, nici pentru eroare asupra substanţei lucrului, deoarece acţiunile dau dreptul proprie- 
tarului lor să păstreze dividendele înca- 
sate în mod legitim înainte de anulare și 
să reclame în activul fostei societăţi o 
parte proporțională cu numărul acțiuni- 
lor. (Hue, VII, No, 23; Baudry et Barde. 
Oblisations.: [. No. 91, nota +). | 
33, Eroarea uneia dintre părțile con- 

tractante asupra valorii lucrului, nu poate 
aduce nulitatea contractului, deoarece 
valoarea lucrurilor nu poate [i considerată 
ca o calitate: esenţială. (Demolombe. 
AAIV, No. 128; Dalloz. Rev. Oblirations. 
No. 136: Vente. No. 127: Suppl..: Obliea- 
tions, No. 4i; Vente, No. 4; Laurent, XV, 
No, 49: Baudryv ct Barde. Obligations, 
I, No. 21: Planiol, II, No. 1055; Alexau- 
dresco, V, p. 57). 
34, Eroarea asupra substanţei lucru- 

lui constitue o cauză de nulitate a tuturar 
contractelor, fie cele sinalaematice, fie 
unilaterale. (Demolombe, XXIV. No. 106; 
Demante cet Colmet Santerre. V. No. 16 
bis, V; Laurent. XV, No. 493: Baudry et 
Barde, Obligations, 1, No. 57: Alexan- 
dresco, Y, p. 51, ext şi nota 3). 

35, Eroarea asupra substanţei lucru- 
lui constitue o cauză de nulitate atât a “contractelor ordinare cât şi a contracte- 
lor judiciare. (Iluc, VII, No. 26) 

86, Astfel, achiesarea este nulă. când 
există eroare substanţială asupra lucru- 
lui care a făcut obiectul achiesării. (Huc. 
VIE No. 26; Baudry et Barde, Oblisations, 
I. No. 59), ă 
31. Eroarea asupra substanţei lucru- 

lui constitue o cauză de nulitate a con- 
tractului. fără distincțiune, dacă eroarea 
este de fapt sau de drept. (Duranton. X. 
No. 127; Demolombe, XAIY, No. 129; La- 
rombicre, Obligations, Art. 1110, Ne. 22, 

23: Mourlon. II. No. 1049: Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 345 bis, p. 29: Dalloz, Rân. 
Obligations. No. 142 urm.: Suppl., Obli- gations, No. 44; Laurent, XV, No. 505, 507: 
Baudry et Barde, Obligations, I, No. 70: 
„Alexandresco, Y, p. 53). 

38, Distincţiunea între eroarea dz 
drept şi eroare de fapt este făcută numai 
în art. 1356 şi 2032 ce. cir. fr. „(1206 şi 
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ZII c. civ. rom), pentru mărturisire şi 
tranzacție, de unde se trage concluzia că 
aceste două texte nu au caracter excep- 
jional şi regula generală este că în ma- 
tcrie de nulitate a contractelor pentru 
cauze de eroare asupra substanței lucru- 
lui. eroarea de drept are aceeaş însem- 
nătate ca şi eroarea de fapt. (Larombitre, 
Obligations, Art. 1110, No. 25, 20; Lau- 
rent, XV, No, 506: Baudery et Barde, Obli- 
gations, I, No. 70; Comp.: Alexandresco, 
V. p. 54. nota). 

9. Eroarea de drept aduce, în prin- 
cipiu, nulitatea contractului, atât în cazul 
când ca poartă asupra formei actului, 
cit şi în cazul când ca poartă asupra fon- 
dului dreptului, dacă această croare con- 
stitue motivul determinant al încheierei 
contractului. (Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 154). 
40, Eroarea de drept asupra efectelor 

juridice ale unui act. nu aduce nulitatea 
acestui act. (Dalloz, hâp., Oblivations. No. 
156). 

41, Eroarea fie de fapt, fie de drept 
va puteă fi invocată atât pe cale de ac- 
liune cât și pe cale de excepțiune, fiind 
deajuns ca cel ce o invoacă, s'o dove- dească. (Larombitre, Obligations, [. Art, 1110, No. 30; Bandry:et Barde, Obliga- tions, I, No. 67; Alexandreseo, +. p, 53, 54). 
42, Eroarea asupra substanţei lucru- lui viciază, în principiu, consimţământul, - uu numai În cazul când ea provine dela una dintre părţile contractante, ci şi a- tunci când provine dela ambele părți con- iractante. (Demolombe, XXIV, No. 100, 101: Mourlon, ÎI, No. 1044; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 16 his, III; Aubry et Rau. cd. j-a, IV. $ 545 bis, p. 29; Dalloz, Rp. Obligations, No. 157; Suppl., Obligations, No. 48: Laurent, XV,.: No. 502, 505; Baudry et Barde. Obliga- tions, 1, No. 6; Alexandresco, V, p. 49). 43, După altă părere, contractul nu e anulabil decât dacă eroarea asupra .cali- tăților substanţiale ar există dia partea ambelor părţi contractante, (Larombicrs, Obligations, Art. 1110, No. 5; Troplong, Vente, I, No. 15), 
44, Eroarea de drept comună tuturor părților contractante, nu aduce anularea convenţiunei. deoarece ea trebucşte asi- milată cu o lege sau cu o hotărire. (Dal- lz Râp., Lois, No. 533; Obligations, No. 

157). . 
45. Nu poate constitui o eroare de drept care să ducă la anularea conven- 

țiunei, când asupra chestiunei este o mare controversă stabilită în doctrină şi juris- prudența pe care părțile contractante au cunoscut-o și au adoptat cu bună credinţă 
unul din sistemele controversate. (Dalloz, 
Rep. Obligations, No. 158). 
46, Când calitatea asupra căreia a avut loc eroarea este nesubstanţială, con- 

tractul va fi menţinut. (Alexandresco, V, 
p. 49). 
47, In caz de eroare substanţială a- 

supra lucrului, contractul va fi anulat 
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fără ca tribunalele să aibă dreptul să 
cerceteze dacă eroarea este grosieră sau 
scuzabilă. (Mourlon, 1], No. 1049 bis; Lau- 
rent, XV, No. 509; Alexandresco, V, p. 
50, 51). 
48, Deasemenea, în caz de eroare sub- 

stanţială asupra lucrului, contractul va 
fi anulat fără ca tribunalele să trebuească 
că cerceteze dacă eroarea aduce vreo 
daună celeilalte părţi, rămânând ca acel 
care o invoacă să despăgubească pe cea- 
laltă parte dacă ca provine din faptul ci. 
(Alexandresco, V, p. 51). 
49. Eroarea asupra persoanei poate 

purtă asupra identității persoanei. asupra 
calităţilor sale, asupra numelui său şi din 
punctul de vedere al cfectelor, asupra 
validității contractului. (Dalloz, Rep. 
Obliations, No. 119). , 

50, Eroarea asupra persoanei, consti- 
tue o cauză de nulitate, mai cu scamă 
în contractele care crează între părțile 
contractante raporturi personale. (Dalloz, 
Rep. Obligations, No. 119). 

51, Astfel, codul civil face aplicaţiu- 
nea acestui principiu, în mod expres cu 
privire la căsătorie. (Dalloz, Ren.. Obli- 
gations, No. 119). 
52, Eroarea asupra persoanei poate 

aduce nulitatea recunoaşterei unui copil 
natural. (Baudry cet Barde, Obligations, 
], No. 65). 

58, Deasemenea, croarea asupra per- - 
soanci, poate aduce nulitatea unei adop- - 
țiuni. (Baudry et Barde, Obligations, |, 
No. 65). : E 
54. Deasemenea, eroarea asunra per- 

soanei, aduce nulitatea tuturor dispoziţiu- 
nilor cu titlu gratuit. (Demolombe, XXIV, 
ra) 111; Dalloz, R6p., Obligsutions, No. 
120). ; 
55, Astfel, se va anulă o donaţiune 

făcută unei persoane, când donatorul a 
crezut că o face unei alte persoane. (Po- 
thier, Obligations, No. 19; Alexandresco, 
V, p. 51). 
56. Deasemenea, eroarea asuvra per- 

soanci, aduce nulitatea contractelor: de 
mandat, de garanţie, de comodat, etc. 
(Baudry et Barde, jObligations, L. No. 62; 
Alexandresco, YV, p. 52). 
57. In general, în contracele cu titlu 

oneros, consideraţiunea persoanci consti- 
tue rar cauza convențiunei, totuşi unele 
din aceste contracte pot fi făcute în ve- 
derea persoanei şi poate rezultă din îm- 
prejurări că nu sar îi încheiat contrac- 
iul cu o altă persoană decât aceea pe 
care a avut-o în vedere cealaltă parte 
contractantă. (Daloz, Rep, Obligations, 
No. 125; Alexandresco, V, p. 51), 
58, Asifel este în cazul contractelor 

prin care debitorul este supus la o obli- 
gaţiune de a face, deoarece în aceste con- 
tracte sa luat în consideraţie talentul, 
industria, aptitudinele şi chiar reputaţia 
părții obligată de a face. (Pothier, Obli- 
gations, No. 19; Demolombe, XĂLV, No. 
112. 113; Larombitre, Obligations, Art. 
1110, No. 11; Demante et Colmet de.San- 
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terre, V, No. 17 bis, 1; Dalloz, Rep., Obli- 
gations, No. 121; Iluc, VII, No. 27; Baudry 

et Barde, Obligations, I, No. 62). 
59, Astfel dacă în intenţia unei părți 

a fost ca să închce un contract cu un 
pictor sau arhitect celebru pentru a face 
un tablou sau o construcţie, însă ca a 
fost în croare angajând un alt pictor sau 
arhitect, contractul este nul dacă partea 
contractantă dovedeşte eroarea sa. (De- 
molombe, XXIV, No. 115; Mourlon, II, 
No. 1047; Dalloz, Râp., Obligations. No. 
121: Iluc, VII, No. 27; Baudry ct Barde, 
Obligations, 1, No. 62; Alexandresco, V, 
p. 51, 52). . “ 
GQ. Intro obligaţiune de a face, în 

care, la contractare nu se ia în conside- 
raţie talentul sau industria executantului, 
cum ar fi în cazul executării unei lu- 
crări de terasament, secare de bălți, etc. 
croarea comisă de partea care a făcut 
angajamentul nu aduce __ nulitatea con- 
tractului. (Demolombe, XXIV, No. 117; La- 
rombitre, Obligations, Art. 1110, No. 16). 

G|, Eroarea asupra persoanei comisă 
într'un contract de societate, aduce nuli- 
tatea contractului deoarece în acest fel 
de contracte se are în vedere totdeauna 
calitatea persoanelor, cinstea lor, indu- 
stria lor, solvabilitatea lor, reputaţia lor 
şi caracterul lor. (Demolombe, XĂLY, No. 
114; Larombitre, Obligations, 'Art. 1110, 
No. 1+; Dalloz, Râp.. Obligations. No. 122; 

Baudry ct Barde, Obligations, I, No. 62; 
Alexandresco, V, p. 52). 
G2, Deasemenea, eroarea asupra per- 

soanci, aduce nulitatea contractului de 
locaţiune; astfel este când contractând prin 
telegramă. proprietarul a dat moşia sa 
cu arendă unei persoane, fiind convins 
că o arendează altei persoane. (Demo- 
lombe, XXIY, No. 116: Laurent, XV, No. 
49$;. Baudry ct Barde, : Obligations, I. 
No. 62, p. 82, text şi nota 4; Alexan- 
dresco, p. 52). 

63. In contractele care poartă asupra 
unci obligaţiuni de a da, eroarea asupra 
persoanei, în afară de oarecare impreju- 
rări particulare şi excepționale, va fi 
aproape totdeauna indiferentă şi deci nu 
va aduce nulitatea contractului. (Demo- 
lombe, XXIV, No. 118; Larombiere, Obli- 
wations, Art. 1110, No. 17; Laurent, XV, 
No. 478: Baudry et Barde, Obligations, 1, 
No. 62; Alexandresco, V, p. 51). 

64. lribunalele vor apreciă în mod 
suveran, în toate cazurile, dacă conside- 
rațiunea asupra persoanei este cauza 
principală pentru care s'a făcut conven- 
jiunea, şi deci dacă eroarea asupra per- 
soanei aduce sau nu nulitatea conitrac- 
tului. (Demolombe, XXIV, No. 109; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 345 bis, text şi 
nota +, p, 297; Dalloz, Rep., Supnl., Obli- 
gations, No. 55: Laurent, XV, No. 49%; 
Huc, VII, No. 27; Baudry ct Barde, O- 
bligations, I, No. 66). . 

- 65, iceastă soluţiune are loc, după 
părerea dominantă, chiar în materie de 
tranzacțiune, deoarece dispoziţiunile art. 
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2055 e. civ. fr. (4712 ce. civ. Tom.), tre- 
huese combinate cu dispoziţiunile art. 
1110 ce. civ. în, (954 ce. civ. rom), care le 
complectează şi le explică. (Demolombe, 
NAIV, No. 120; Larombitre, Obligations, 
Art. 1110, No. 18; Demante et Colmet de 
Santerre, Y, No, (i? bis, II; Pont, Pctits 
contrats, II, No. 463; Baudry et Barde, O- 
bligations, 1], No. 64; Comp.: Alexan- 
dresco, V, p. 52). ' 

6. După altă părere, din dispoziţiu- 
nile art. 2053 ce, civ. în. (1712 e. civ. rom), 
rezultă că legiuitorul a prevăzut o pre- 
zumpţiune juris ct de jure că contractul 
de tranzacție a fost încheiat în conside- 
rațiunea persoanei şi dacă judecătorul 
constată în fapt că a existat eroare asu- 
pra persoanei, cl este obligat să pronunţe 
nulitatea tranzacţiei. (Duranton, X, No. 
124; Troplone, Transactions, No. 123; Dal- 
loz, Rep. Obligations, No. 119). 
67. Când crourea asupra persoanei 

ridică o chestiune de identitate, toate uc- 
tele juridice pot fi anulate. (Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 65). 
68. Când identitatea persoanei nu este 

contestată, eroarea asupra numelui ci, nu 
constitue un motiv de anulare a contrac- 
tului. (Duranton, IX, No. 115, 125; De- 
molombe, XXIV, No. 122; Larombitre, O- 
bligations, |, No. 1110, No. 19; Dalloz, 
Rep. Obligations, No. 126; Alexandresco, 
V, p, 52, nota 5, 56). 

9. Contractul nu va fi anulat când 
există eroare asupra persoanci cu care 
sa contractat, dacă părţile nu au contrac- 
tat în vederea persoanei. Astfel contrac= 
tul va fi menţinut dacă cineva cumpără 
mărfuri dela un comerciant, crezând că 
le cumpără dela altul. (Alexandresco, V, 
p. 56). : 

70. In cazul când s'a încheiat un con- 
tract cu o persoană numai în considera- 
țiunea calităţii pe care se presupuncă 
că 0 are şi pe care în realitate nu o'a- 
vcă, consimțământul poate fi anulat pen- 
tru eroare asupra persoanei. (Dalloz, Râp. 
Obligations, No. 126). 

7 |. Accastă soluţiurie are loc mai ales 
atunci când lipseşte una 
numite substanţiale ale persoanei, adică acele cari constituese identitatea morală 
şi juridică a persoanei cu care s'a ratat. . 
(Demolombe, XXIV, No. 121; Larombitre, Obligations, Art. 1110; Demante et Col. 
met de Santerre, V, No. îi bis. III; Bau- dry et Barde, Obligations, L,-No. 63, 65). 

72, Astfel ar fi în cazul, când sa 
încheiat o convenţiune privitoare la o 
succesiune, cu o persoană circia i sa 
atribuit în mod greşit calitatea de mo- 
ştenitor sau s'a făcut un partaj cu o per- 
soană care în realitate nu eră comoşte- - 
nitor, (Demolombe, XXIV. No. 121: La- 
rombire, Obligations, Art. 1110; Demante 

“et Colmet de Santerre, V, No. 11 bis, III: 
Dalloz, Râp., Obligations, No. 126: Bau- 
dry et Barde, Obligations, No. 63, 65). 

173, Eroarea asupra calităţii persoanei, 
poate aduce anularea unui contract de 
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locaţiune. (Dalloz, R€p., Obligations, No. 
124: Alexandresco, V, p. 55), , 

74, Deasemenea eroarea asupra cali- 
tăjii persoanei poate aduce nulitatea i 
heralităţii, dacă se constată că această 
calitate a fost cauza determinantă a libe- 
ralității. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 
127). , 
75, Deasemenea, eroarea asunra cali- 

tăților civile ale persoanci,- pot aduce a- 
nularea unei adopțiuni. (Baudry et Barde, 
Obligations, |, No. 65). 
76. Deasemenea şi în materia recu- 

noaşterei de copil natural. (Baudry et 
Barde, Obligations, 1. No. 65), i 
77. In caz de eroare asupra persoanci, 

atât eroarea de fapt cât şi croarea de 
drept vor puteă da loc la anularea con- 
tractului, deoarece legea nu distinge. (A- 
lexandresco, V, p. 53). 

8, In general, eroarea care poartă 
numai asupra calităţilor accesorii sau ac- 
cidentale ale lucrului nu aduce nulitatea 
contructelor. Astiel ar fi când eroarea 
ar purtă asupra solidităţii sau vopselei 
unei stofe. (Dalloz, Râp..: Obligatioins, 
No. 154, 159; Vente, No, 121; Baudry et 
Barde, Oblisations, I, No, 71; 'Planiol, 
II, No. 1056; Alexandresco,.V, p. 54), 
79, Dcasemenca, când cineva a cum- 

părat o casă pe care' o credeă bine îm- 
părțită şi bine construită, pe când în rua- 
litate ea este rău împărțită şi rău Cons- 
truită; în acost caz eroarea nu va pulteă 
aduce anularea vânzărei, deoarece ca 
poartă numai asupra unor calități acce- 
sorii. (Mourlon, Il, No. 1045; Baudry- et 
Barde, Obligations, |, No. 71; Alexan- 
dresco, Y, p. 55). 

80. Eroarea asupra denumirei lucru- 
lui, nu constitue o cauză de anulare a 
contractului. (Daltoz, Rep., . Obligations, 
No. 139: Vente, No. 125). - 

81. In cazul când lucrul are vicii de natură a-l face să nu poată fi folosit 
după destinaţia sa, contractul va puteă 
fi anulat prin aplicarea principiilor dela materia viciilor redhibitorii. (Demolombe. 
NAIV, No. 107: Larombitre, Obligations, 
Art. 1110, No. 5). | 

82. Cu toate că în principiu, eroarea 
asupra calităţilor accidentale ale lucrului 
nu aduc nulitatea contractului, totuşi păr- 
țile sunt libere să stipuleze în mod vala- 
bil, că contractul va fi anulat în acest 
caz. (Dalloz, Rep. 'Obligations, No. 139; 
Alexandresco, V, p. 55), - 
83. Această stipulajiune poate rezultă 

şi în mod tacit din termenii contractului 
sau din împrejurări. (Dalloz, Râp., Obli- 
gations, No. 159), 

4. În principiu, eroarea de drept sau 
de fapt care poartă, nu asupra cauzei 
obligatiunci, ci asupra motivelor care au . 
determinat consimțământul, nu aduce nu- 
litatea convenţiunei. (Demolombe, XXIV, 
No. 127; Larombicre, Oblieations, Art. 
1151, No. 15; Demante ct Colmet de San- 
terre, V, No. 17; Mourlon, Il. No. 1046. 
1055:.Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 545 bis 

— 405 —



Art, 954 

p. 295; Dalloz, Rep, Obligations, Ao. 
115; Vente, No. 125; Suppl., Oblisations, 
No. 34; Laurent, XV, No. 499; Ilue, VII, 
No. 20; Baudry et Barde, Obligations, |, 
No. 7i; Planiol, LI, No. 1039; Alexan- 
dresco, V, p. 35, 56). | 

85. Astfel dacă o persoană constitue 
dotă o sumă- mare de bani, în credinţa 
că este moștenitorul unci persoane care 
a făcut un testament în favoarea sa, con- 
stituirea de dotă rămâne valabilă, chiar 
dacă ulterior se descoperă un testament 
revocator, deoarece în acest caz eroarea 
poartă asupra motivului obligaţiunci iar 
nu asupra cauzei sale. (Dalloz, Rep., O- 
bligations. No. 115). 
a£. Deasemenea, când: o persoană 

cumpără o casă în credința greșită că 
casa sa a fost distrusă prin foc sau prin 
alt accident: sau când o persoană a cum- 

“părut un cal în credința că calul său a 
murit pe când în realitate nu murise, 
(Alexandresco, V, p. 55, 56). 

987. In cazul când motivul determi- 
nant al convenţiunei ar fi fost cunoscut 
de ambele părți contractante şi ar îi fost 
exprimat în contract, acest motiv va pu- 
teă fi considerat cu o condiţiune a obli- 
gațiunei şi în acest caz contractul va 
puteă fi anulat pentru motivul că nu sa 
realizat condiţiunea pusă obligaţiunei iar 
nu pentru eroarea asupra motivului de- 
terminat al convențiunei. (Demolombe, 
NXIV, No. 359; Larombitre, Obligations, 
Art. 1151, No. 16, 17; Aubry et Rau, ed. 
4-a. 1V, $ 545 bis. text şi nota 6, p. 29%; 
Dalloz, Râp., Obligations. No. 115; Suppl. 
Obligations, No. 34: Laurent, XV, No. 500; 
YIuc, -VII. No. 20; Baudry et Barde, Obli- 
gations, Î, p: 95, nota 1; Alexandresco, V, 

'p. 56). 
88. Eroarea materială, cum ar fi e- 

roarea de scris sau de calcul. care poate 
fi reparată, după însăşi conținutul actu- 
Imi. dă loc la o simplă rectificare şi nu. 
viciază convențiunca, deci nu aduce a- 
nularea ci. (Dalloz, Râp.. Obligations, 
No. 141: Venice. No. 127; Suppl., Obliga- 
tions, No. 43; Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, Î, No. 71; Alexandresco, V, p. 57). 

89. Dovada unci erori de drept sau 
de fapt de natură a aduce anularea con- 
vențiunci, va trebui făcută de acel 'care 
invoacă existența ci. (Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1110, No. 50; Dalloz, Rp, 
Obligations, No. 164; Baudry et Barde, 

„ Obligations, I, No. 67; Alexandresco, v, 
p. 54). - 

90, Tribunalele, în aprecierea admi- 
terei probei eroarei alegate. vor luă în 
considerație vârsta, sexul, educaţia, con- 
dițiunea persoanelor, precum şi împreju- 
rările cauzei. (Dalloz. Râp.. Obligations, 
No. 164). . 
91, Tribunalele vor. întâmpină, în 

practică, multe dificultăţi pentru a ho- 
tări dacă eroarea a fost sau nu cauza de- 
terminantă a convenţiunei, atunci când e- 
roarea va constă din necunoaşterea unei 
controverse ce există în doctrină şi ju- 
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risprudență asupra unei chestiuni de 
drept. (Baudry ct Barde, Obligations, |, 
No. 70; Alexundresco, V, p. 54, nota 1). 

92. In cazul când sa anulat un con- 
tract pentru croarea uneia dintre părţile 
contractante, cealaltă parte când a încer- 
cat un prejudiciu are dreptul să ceară 
daune-interese dacă a fost de bună cre- 
dinţă şi dacă pariea care a obținut anu- 
larca a comis o greşală. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 345 bis, text şi nota 9, p. 295; 
Dalloz, Rep... Obligations, No. 121; Supple 
Obligations. No. 49). 
98. Astfel în cazul unei erori asu= 

pra persoanei, dacă lucrarea a fost exc- 
cutată suu începută, daunele-interese se 
vor cuveni, după evaluarea făcută de ex- 
peri, nu în virtutea contractului care e 
nul, ci în virtutea principiului că nimeni 
nu se poate îmbogăţi pe nedrept în 
dauna altuia. (Pothier, Obligations. No. 
19; Demolombe. XXIV, No. 103: Larom- 
biere, Obligations, Art. 1110, No. 12: Mour- 
lon. II, No. 1047; Dalloz. Rep., Oblisa- 
tions, No. 121: Laureut. XV. No. 510: liuc. 
VII, No. 27: Baudry ct Barde. Obligations, 
I, No. 6S; Alexandresco. V, p. 52. nota 1). 
94, Deasemenea şi în cazul unui con- 

tract aşă zis de binefacere, cum e man- 
datul. depozitul sau comodatul, dacă par- 
tea în contra căreia sa obținut anularea 
a încercat vreun prejudiciu din cauza c- 
roarei care nu i se poate impuiă, ea 
are dreptul să ceară daune-interese. (De- 
molombe. XXIV, No. 111; Larombitre, O- 
blixations, Art. 1110, No. 13). 

5, În cazul când sa anulat un con- 
tract pentru cauză de croare asupra sub- 
stanţei lucrului. în părerea celora care 
admit nulitatea chiar dacă eroarea pro- 
vine numai dela una dintre părţile con- 
tractante, cealaltă parte are dreptul să 
ceară daune-interesc. (Demolombe, XXIV, 
No. 105; Demante et Colmet de Santerre, 
“, No. 16 bis. IV; Laurent, XV. No. 504; 
Bauary et Barde. Obligations, 1. No. 60). 
96. Când partea contractantă care a 

obținut anularea contractului pentru e- 
roare asupra substanţei lucrului. nu are 
nici o culpă, ea nu datorește daune-inte- 
rese. (Dalloz; Rep., Suppl.. Obligations, 
No, 49). 
97, In principiu, nulitatea unui con- 

tract pentru cauză de eroare, pronunțată 
contra uneia dintre părţile contractante, 
poate fi invocată contra unui terț. de-: 
oarece aceste părți uu au putut transmite 
terţilor mai' multe drepturi decât avei ea. 
(Demolombe, XXIV, No. 150; Larombitre, 
Oblisations, Art. 1110. No. 31; Dalloz, 
Râp.. Obligations, No. 163; Suppl. Obli- 
gations, No. 50). 

pi Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. Dacă în interesul siguranţei sociale, 
se. recunoaşte unei părţi contractante 
dreptul de a pretinde 'să se menţină ca 

* 
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juridiceşte valabil, un act consimlit cu fate ca o condiţie a cousimţământului bună credinţă, ca o urmare a unei erori dat, eroarea în privința lor atrage nuli- de fapt invincibilă, făcând astfel ca rca- tatea convenţiunei, căci în acest caz, e- litatea să cedeze aparenţelor, atunci însă roarea este relativă la însăşi substanţa cind se invoacă pentru valabilitatea unei obiectului :convențiunei, întrucât părțile convențiuni eroarea de drept în care a uu înțeles să transforme motivele perso- căzut una din părți, interpretând greşit  uale într'o calitate substanțială, * un.text de lege, maxima „error commu- ») Tranzacția fiind tot o convențiune, nis facit jus“ rămâne fără aplicațiune în supusă aceloraşi regule de formaţie şi virtutea celuilalt principiu „memo cense- validitate ca şi celelalte contructe, ur. . „tur ignorare legem“. (C. Apel Craiova  mează că ca poate fi anulată pentru 5. 1, 243 din 2 Noembrie 1926, Dreptul cauza de eroare ca şi orice altă con- 39;920, Pand. Rom. 1936, ÎI, 149). vențiune. (C. Apel Iaşi S. II, 160 din 5 2, a) Dacă croarea nu constitue o şi 15 Noembrie 1926, Drepiul 411926). cauză de anulare a contractului când 8. A se vedcă: art. 955 cu notele res= cade asupra motivelor convenţiunei, a-  pective. 
tunci însă când motivele au fost enun- 

Art. 955. — Violenţa în contra celui ce s'a obligat este cauză de nulitate, chiar când este exercitată de altă persoană decât aceea în folosul cărei s'a făcut convenţiunea. (Civ.:162, 790, 953, 
956 urm., 1203, 1900; Civ. Fr. 1111). 

Tezi. fr. stvt. 1111, — La violence exerete contre celui qui a contractâ . Vobligation, est une cause de nullit€, encore qu'clle ait 6t€ exerete par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a Gt faite, 

Bibliografie (continuare). 

Rarcea L. D., Notă sub Judee. Bârca-Dolj, 103 din 1925, Jur. Gen. 192, No. 2160. 

Doctrină. poată cere anularea unei convenţiuni . pentru cauză de violență, este deajuns [. Potrivit dispozițiunilor art. 11 ce. dacă, articulează fapte precise şi dove- civ, În. (055 e. civ. rom.), violenţa în con-  deşte că voința sa nu a fost liberă, fără tra celui ce sa obligat, este o cauză de să fie necesar ca să arate care sunt per- nulitate, chiar când este exercitată de  soancle care au exercitat asupra sa fapte altă persoană decât aceea în folosul că- de violență. (Pothicr, Oblizations, No, 23; “reia s'a făcut convențiunea. Violenţa se  Larombitre, Obligations, Art. 1111—1114, deosebeşte de dol deorece dolul nu este No. 17; Dalloz Râp., Obligations. No. “a cauză de nulitate decât atunci când 192; Iluc, VII, No. 17; Baudry et Barde, a fost exercitat de partea în folosul căreia . Obligations, I, No. 94). | sa făcut convenţiunea. (Pothier, Obliga- 3, A se vedeă: art, 956 din codul ci- tions, No. 25; Larombitre, Obligations,  vil cu notele respective. Art. III—1114, No. 17; Dalloz, R&p., O- 
Dligations, No. 192: Ilue. VII, No. 17: Jurisprudenţă. Baulry ct Barde, Oplisations, 1, No. 94; : Planiol, II, No. 1073; Alexandresco, V, PD. „(Continuare dela 1924 până la 1927), 66) A 

2, Pentru ca o parte contractantă să |. A se vedcă: art. 956, nota 1). 

Art, 956. — Este violență totdeauna când, spre a face pe o . 
persoană a contractă, îi s'a insuflat temerea, raționabilă după 
dânsa, că va fi expusă persoana sau-averea sa unui rău consi- 
derabil şi prezinte. E i 

Se ține compt în această: materie de state, de sex și de 
condițiunea persoanelor. (Civ. 953, 955, 957 urm., 1203, 1900; Civ. 
Fr. 1112) a | 

Toast. fr. „Ant. 1112. — Il y a violenee, lorsqw'elle est de nature ă faire 
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impression sur une personne raisonnable, et quelle peut lui inspirer la crainte 
d'exposer sa personne ou sa fortune ă un mal considârable et present.: 

On a gard, en cette matitre, ă lâge, au sexeetă la condition des personnes, 
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Violenţă fizică 2, 8, 12, 
Violenţă morală 6. 
Vorbe 10. 

Daunec-interese 21, 22, 23, 
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Definiţie 1, 
Delicte 9, 21, 22, 23, 
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Determinare 29, 43. 
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Flagrant delict 21, 22, 23, 
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Doctrină, 

|. Violenţa poate fi definită: o con- 
strângere exercitată asupra unei persoane 
“pentru a-i smulge consimţământul, o forţă 
majoră la care nu se poate opune nici 
o resistență. (Alexandresco, V, p. 59). 

2, Violenţa este de două feluri: vio- 
lenţă fizică sau acţiunea forţei căreia nu 
i se poate rezistă "şi violența morală care 
constă din amenințări şi care produce 
frică. (Dalloz, Rp. Obligations, No. 169, 
191: Alexandresco, V, p. 58). | 

3, Violenta constă în acte de constrâu- 
sere fizice sau morale, exercitate asupra 
unei persoane în scopul de a-i smulge un 
consimțământ pe care ea nu voeşte să-l 
dea. (Alexandresco, Y, p. 59). 
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Promisiuni excesive, 18, 

4. Violenţa poate consta din rele tra- 
tamente exercitate asupra persoanei ce 
a contractat şi din amenințarea că dacă 
nu va contractă aceste tratamente rele 
vor fi rcînoite. (Laurent, XV, No. 511). 

5, Violenţa poate consta din amenin- 
țări aduse persoauci sau ameninţări la 
care va fi expusă averea sa, cum ar fi 
o amenințare de incendiu. (Laurent, XY, 
No. 511; Alexandresco, V, p. 62). 

G, Art. 1112 c. civ. fr. (956 c. civ. rom.), 
se ocupă numai 'de cazul violenţei mo- 
rale, indicând gradul de gravitate al vio- 
lenței pentru a putea duce la anularea 
contractului deoarece constitue un viciu 
de consimţământ. (Dalloz, ltâp.., Obliza- 
tions, No. 169; Alexandresco, V, p. 5$, 
nota 1). - 

Ţ, iri. 1112 c. civ. îr. (956 c. civ. rom), 
presupune că voința părții contractante 
a fost determinată de frică: o voinţă care 
fiind constrânsă de a alege între două 
lucruri rele a ales pe cel mai puțin rău, 
deci consimțământul a fost viciat, fiind 
smuls iar nu dat în mod liber. (Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 3433 bis, text şi nota 10, 
p. 299: Dalloz, Rep., Obligations, No. 168, 
169). 

8, Contractul semnat de o persoană 
sub imperiul violenţei fizice este inexis- 
tent deoarece nu există. consimțământ. 
(Larombiăre, Obligations, Art. 1111—1114, 
No. 35; Dalloz, Râp., Obligations, No. 169; 
Laurent. XV, No. 511: Huc, VII, No. 38; 
Alexandresco, V, p. 58). - - 

9. In codul civil este vorba de violența 
civilă iar nu violenţa criminală; prin ur- 
mare, violenţa poate fi o cauză de nuli- 
tate a convenţiunei chiar dacă nu cu- 
prinde clementele unui delict sau a unei 
crime.  (Larombitre, Obligations, Art. 
111t—1114, No. 13). | 

10. Violenţa constitue o cauză de nu- 
litate. a convenţiunei independent de ma- 
nifestarea ci: prin acte, prin gesturi. 
prin' vorbe sau prin scris, fiind necesar 
însă ca ca să fie gravă şi capabilă să 
exercite o constrângere morală de natură 
a împiedecă liberul consimțământ al văr- 
ţii contractante. (Larombitre, Obligations, 
Art. 1iti—t114, No. 15). 

| î. Chiar dacă instanţa penală ar a- 
chită pe o persoană care este autorul vio- 
lenţei, faptul său poate constitui o vio- 
lență înaintea instanței civile de natură 
a aduce anularea unei convențiuni. (Bau- 
„dry ct Barde, Obligations, Î, No. 95; A-- 
lexandresco. V. p. 62).  



  

  

Codul civil 

12, Sechestrarea unei persoane pcn- 
tru a-i smulge consimțământul, constitue 
o violenţă materială şi în cazul când se 
constată că a existat violență, contractul 
va fi anulat, chiar dacă autorul seches- 
trării ar fi fost achitat de instanțele co- 
recționale. (Baudry ct Barde, Oblisations, 
Î, No. 95; Alexandreseo, V, p. 02). 

13, Actiunea unei forțe sau a unci 
puteri căreia nu i se poate rezistă, este 
asimilată cu violenţă. (Dalloz, Rep. Obli- 
gations, No. 191), 

14. Astiel acela care ar contractă un 
angajament sau ar renunță la un drept 
în urma unci invaziuni străine sau a 
ordinelor unci puteri politice, cari ar lu- 
cră în afară de limitele legalităţii, nu 
poate fi considerat că și-a dat un consim- 
țământ valabil. (Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 191), 

15, Dispoziţiunile art. Li11—1114 c. civ. 
Îr. (955—958 ce. civ. +«TOmM.), îşi găsesc a- 
plicaţiunea la tot felul de contracte, afară 
de dispoziţiuni contrare. (Dalloz, Rep. - 
Mariage, No. 53). 

6. Pentru ca violența să aducă anu- 
larea contractului, trebueşte ca ca să fie 
injustă, contrară legilor sau bunelor mo- 
ravuri, (Dalloz, Râp. Obligations, -No. 
181; Suppl., Obligations, No. 56; Alexan- 
dresco, V, p. 60). 

17. Faptul creditorului de a recurge 
la căile de drept pentru a constrânge pe 
debitor să-şi execute obligaţiile şi ame- 
nințarea ce ar face-o creditorul debito- 
rului, de a recurge la aceste ciii pentru 
a-l face să-şi reînoiască angajamentul, 
cum ar fi facerea unci ipoteci, nu pot fi 
considerate ca violențe injuste care să 
aducă anularea contractului. (Demolombe, 
NAIV, No. 147; Larombitre, Obligations, 
Art. 111i—1114, No. 10; Masse cet Verge 
sur Zachariac, IIL, $ 614, nota 7, p. 537: 
Aubry et Rau, cd. 4-a, LV, $ 345 bis, nota 
12, p. 299; ' Dalloz, Rep., ' Obligations, 
No. 181: Suppl., Obligations, No. 56; Lau- 
rent, AY, No. 515; Iluc, VII, No. 29; Bau- 
dry ct Barde, -Obligations, I, No. 80; Pla- 
niol, LI, No, 1074; Alexandresco, V, p. 60). 

8. Dacă însă creditorul ar fi abuzat 
- de întrebuinţarea căilor de drept sau de 
amenințările de a recurge la aceste. căi, 
pentru a stoarce dela debitor promisiuni 
excesive, tribunalele ar puică anulă con- 
venţiunile, după împrejurări, găsind că 
procedeul creditorului constitue o vio- 
lenţă nelegitimă. (Demolombe, XXIV, No. 

"147 urm.; Larombitre, Obligations, Art. 
Mit—1114, No. 10; Demante et Colmet 
de Santerre, V, No. 2% bis, III; Dalloz, 
Rep. Suppl., Obligations, No. 56; Laurent, 
NY, No. 516; Huc, VII, No. 29; Baudry ct Bardc, Obligations, I, No. St; -Planiol, 
II, No. 1074; Alexandresco, V, p. 61, nota). 
"19, Amenințarea cu o urmărire co-, 
recțională sau criminală, cum ar fi o 
plângere la parchet, nu poate fi conside- 
rată numaidecât ca 'o violență injustă. 
dacă nu există împrejurări agravante şi 
manopere frauduloase care ar tulbură 
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spiritul persoanei ce se obligă. (Demo- 
lombe, XĂIV, No. 1.45, 149; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, IV, S 345 bis, p. 299; Dalloz, Rp. 

". Obligations, No. 181; Suppl., Obligations, 
No. 55; Baudry ct Barde, Obligations, |, 
No. 82, &3; Alexandresco, V, p. 61, nota), 
2Q. Amenințarea cu urmăriri erimi- 

nale, chiar nejustificate, nu este totdea- 
una o cauză de anularea convenţiunei, 
cu toate că constitue o violență injustă. 
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 172). 

2 |. Obligaţiunea subscrisă de un în- 
divid prins în flagrant delict de un fapt 
pedepsit de leaca ipenală, este valabilă 
şi nu poate fi considerată ca. făcută sub 
constrângerea unei violenţe injuste, dacă 
nu au ațut loc ameninţări şi violența ex- 
terioară, ci trebueşte considerată ca re- 
paraţia prejudiciului cauzat, dacă bine- 
infeles se stabileşte că actul constitue în 
adevăr un delict şi a cauzat un prejudiciu. 
(Duranton, X, No. 145; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1iil—1414, No. 10; Dalloz. 
Rep. Obligations, No. 171; Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 84). 

2, Dacă însă cu această ocaziune i 
se smulge culpabilului o promisiune exa- 
gerată față de prejudiciul cauzat, pro- 
fitându-se de ocazia tulburării şi îricei 
acestuia, convenţiunea este anulabilă sau 
reductibilă după cum vor apreciă în mod 
suveran tribunalele, luând în considera- 
ție împrejurările. (Duranton, X, No. 145; 
Larombicre, Obligations, Art. 1111—1114, 
No. 12; Dalloz, Rcp.. Obligations, No. 171; 
Baudry ct Barde, Obligations, IL, No. 4; 
omp.: Alexandresco, V, p. 62, nota 5). 
23, In cazul când un individ a fost 

prins în flagrant delict, trebucşte de tăcut 
“încă o distineţiune: dacă promisiunea fă- 
cultă a avut de scop să cumpere tiicerea. 
persoanei lezate, promisiunea este nulă 
deoarece are o cauză ilicită; dacă însă , 
promisiunea a avut de scop să transigă 
asupra reparațiunci datorită pentru pre- 

„judiciul cauzat, ca este valabilă chiar. 
dacă ar îi fost determinată de” amenin- 
țări, deoarece se poate face tranzacţie „asupra intereselor private rezultate diu- . 
ir'un delict. (Duranton, X, No. 144; Lau- 
rent, XY, No. 517). 

A. Pentru ca violența să constitue o - cauză de nulitate a convenţiunilor, tre- bueşte ca ca să fie cauza directă a con- vențiunei iar nu: numai ocaziunea ei. 
(Demolombe, XXIV, No. 150; Larombitre, 
Obligations, Art, 1111—1114, No. 3; De- 
mante ct Colmet de Santerre, Y, No. 20 bis; Laurent, XV, No. 549; Huc,. VII, No. 50; Baudry ct Barde, Obligations, I,- No. 
77: Alexandresco, V, p. 67, 68). 

25, Astfel este valabilă promisiunea făcută de o persoană, care să află într'un mare pericol, către un terţ pentru a o - scăpă, deoarece în specie nu există vio- 
lenţă, ci cauza promisiunei este serviciul "făcut. (Demolombe, NAIV, No. 150; La- rombiecre, 'Obligations, Art. Ti—1114, 
No, 5; Demante et Colmet de Santerre, 
V, No. 20 bis; Mourlon, II, No. 1054; Masse



Art, 956 DESPRE CONSIMȚIMÂNTUL 

et Vergâ sur Zachariae, IIl, $ 614, nota 2, 
). 556; Dalloz. Râp., Obligations, No. 177; 
Pauzoat, NV. No. 519: lluc, VII, No. 30; 
Baudry ct Barde, Obligations, |, No. 77; 
Alexandresco, YV, p. 66, 07). 
OG, In acest caz, dacă nromisiunea 

este excesivă, faţă de serviciul făcut, după 
o părere, tribunalele vor putcă reduce 
promisiunea. (Pothier, Obligations, No. 
23, 24; Duranton,-X. No. 149; Larombitre, 
Obligations, Art. 1111—1114, No. 3; Pla- 
nio], II, No. 106). 
27, După altă părere. promisiunea nu 

poate fi redusă, chiar dacă ar fi în dispro- 
porţie cu serviciul făcut deoarece o re- 
ducțiune a promisiunci ar constitui o vio- 
lare a legci contractului părţilor. (Dalloz. 
Rcp., Obligations, No. 177; Mourlon, II, 
No. 1054; Demanie et Colmet de Santerre, 
V, No. 20 bis; Suppl.. Oblisations, No. 54%; 
Huc, VII. No. 30; Baudry ct Barde, Obli- 
gatious, ÎI, No. 77; Alexandresco, V, p. 67). 
28. După a treia părere, în acest caz 

convențiunea va trebui să fie considerată 
ca făcută sub imperiul unci demenţe pa- 
sagere şi deci nulă pentru lipsă de con- 
simțământ îusă persoana căreia i s'a fă- 
cut promisiunea exagerată va îi conside- 
rată ca un gestionar de afaceri şi în a- 
ceastă calitate i se va da o îndemnizaţie. 
(Demolombe, XAIY, No. 151: Dalloz, Rep. 

„Suppl.. Obligations, No. 54; Comp.: A- 
lexandresco, V, p. 69). . 
29, Pentru ca violența să constitue o 

cauză de nulitate a contractului. trebueşte 
ca ca să fi determinat consimţământul 
persoanei care a suferit-o. (Demolombe, 
XXIV, No. 141; Aubry et Rau, cd. 4-a; IV, 
$ 545 Dis. nota 15, p. 300: Dalloz, Rep. 
Suppl., Obligations, No. 58; Baudry ct 

- Barde, Obligations, ], No. :80). 
30, Potrivit dispoziţiunilor art. 1112 

al. 2 ce. civ. Îr. (956 al. 2 c. civ. rom:). în 
materie de aprecierea temerei insuflate, 
se va ţine socoteală de sexul, vârsta și 
de condiţiunea persoanelor. Astfel o anu- 
mită temcrear putceă fi găsită insuficientă 
de tribunale, că a putut intimidă un hăr- 
bat matur însă ar putcă fi găsită sufi- 
cientă pentru a intimidă o 
un bătrân. (Pothier. 'Obligations, 'No. 
190; Demolombe, XXIV, No. 155 urm: 

* Larombiâre, Obligations, Art. 1tit—1114. 
No. 5; Demante et Colmet de San- 
terre, V, No. 2 bis, ÎI; Aubry et Rau 

ed. s-a, IV, S 545 bis, nota 16, p. 300, 301: 
“Dalloz, Râp., 'Obligations, No. 190; Lau. 
rent, XV, No.:515; Baudry cet Barde, O- 
bligations, Î, No. 74; Planisl, II, No. 1072; 
Comp.: Alexandresco. YV, p. 65, 64). 

34, Pentru aprecierea  temerei, va 
trebui să se ia în consideraţie şi caracte- 
rul persoanei a cărei rațiune poate îi mai 
mult sau mai puțin impresionată. (Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 192). 
39, In dreptul român, textul art. 956 

c, civ. diferă de textul art. 1112 c. civ fr. 
şi violenţa se va apreciă după vârsta. 
sexul și condiţiunea persoanei care a su- 
ferit violenţa; astfel, un om înaintat în 
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vârstă sau o femee vor suferi nai mult 
o violență decât un bărbat în puterea 
vârstei. (Alexandresco, Y, p. 64, text şi 
nota 2). 
33. În cecace priveşte expresiunea: 

„condițiunea persoanelor”, ca se referă 
la raporturile dintre stăpâni şi servitorii 
lor, la raporturile dintre părinţi şi copii. 
între bărbat şi femee, etc. (Alexandresco, 
V, p. 64, nota 2). 
24, Potrivit dispoziţiunilor art. 1112 

c. civ. fr. (056 c. Civ. rom), pentru ca 
ameninţarea să constitue o violenţă de 
natură a viciă consimțământul. trebueşte 
ca răul de care este ameninţată o persoană 
să fie considerabil cum ar fi moartea, 
rănirea, violenţa. ete. (Dalloz, Râp., O- 
bliations, No. 171; Alexandresco, Y, p. 
D=]. “ 

25, Tribunalele vor apreciă impor- 
tanța şi gravitatea răului, care poate va- 
riă după persoane. (Larombicre, Obliga- 
tions, Art. 111t—1114, No. 7, S; Laurent, 
AV, No. 512). 
36. Convenţiunea este nulă pentru 

violenţă şi atunci când o persoană a con- 
tractat pentru a nu fi expusă la un rău 
care amenință onoarea sa, cum ar fi pen- 
tru a se sustrage unei calomnii, deoarece 
art..1112 c. civ. în. (956 c. civ. rom.) se 
aplică nu numai la răul cauzat persoanei 
fizice a individului, ci şi la onoarea lui: 
(Demolombe, XĂLY, No. 140; Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 172; lluc, VII, No. 31; 
Baudry ct Barde. Oblisations, IL, No. 76). 

37, Potrivit dispozițiunilor art. 1112 c. 
civ. îr. (956 e. cir. rom-), pentru ca am“: 
nințarca să constitue o violență de natură 
a viciă consimţământul. trebueşte ca răul 
de care cste ameninţată o persoană să 
fic prezent. Expresiunea „rău prezent“ 
nu trebuește luată în: înţelesul strict al 
cuvintelor, aşă încât constitue o violenţă, 
teama prezentă de un rău apropiat, inv- 
vitabil sau care pare astfel persoanei a- 
menințate. (Demolombe, XXIV, No. 159; 

* Larombicre, Oblizgations, Art. tiii—titţ. 
No. 7; Mourlon, ll, No. 1051; Demante eat 
Colmet de Santerre, V, No. 22 bis, Il; 
Aubry et Rau, cd. 4-a, 1V. $ 345 bis, nota 
11, p. 299; Dalloz, Râp., Obligations, No. . 
180; Suppl..  Obligations No. 55: Lau- 
rent, XV, No. 519; Iluc, VII. No. 3: 
Baudry et -Barde, Obligations. |]. No. 
75; Planiol, II, No. 1073; Alexandresco, 
V, p. 65). 
38, Chiar în cazul când violenţa nu 

prezintă caracterele necesare cerute de 
lege pentru a duce la nulitatea contrac- 
tmlui, pentru această leauză, contractul 
poate fi anulat. după împrejurări. pentru 
lipsă de cauză sau pentru dol. (Larom= 
biere, Obligations. Art. 1111—1114. No. 9; 
Dalloz, Rep., Obligations, No. 172). 
39, Acel care invoacă faptele de vio- 

lenţă este obligat să le dovedească. (A- 
lexandresco, V, p. 68).- , 
40. Faptele de violență vor puteă fi 

dovedite prin toate mijloacele de probă 
admise de lege. chiar prin marturi şi
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prezumpţiuni. (Duranton. X, No. 100; Dal. 
loz, Rep., Obligations, No. 195; Baudrw 
et Barde, Obligations, I, No. 97; Alexan- 
dresco, Y, p. 69). 

4[., Faptele de violență vor pute fi 
dovedite prin orice mijloc de probă, chiar 
dacă într'un act autentic s'ar săsi trecut 
că actul a fost făcut din liberul consim- 
ământ al persoanei care a suferit vio- 
lenţa. (Datloz, Rep., Obligations, No. 193). 

42, lribunalele vor apreciă în mod 
suveran, faptele de violenţă. (Demolombe, 
NĂLY, No. 136, 137; Demante ct Colmet 
de Santerre, V, No. 22 bis, I; Dalloz, Rep. 
Suppl.. Obligations, No. 59; Laurent, X , 
No. 513; Baudry ct Barde, Obligations, 
IL, No. 96; Alexandresco, V, p. 05). 
43, Lribunalele vor apreciă în mod 

suveran dacă efectul amenințării este 
destul de apropiat pentru ca temerea să 
îi fost singura cauză care a determinat 
consimțământul persoanci ameniniate. 
(Dultoz, Râp., Obligations, No. 180; Bau- 
dry ct Barde, Obligations, No. 96; Alexan- 
dresco, V, p. 68). " . 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

Î. Este supus violenței reclamantul 
care în calitate de meseriaş contractând 

PĂRȚILOR CONTRACTANTE Art, 957 

cu pâritul clădirea unei. case, primeşte 
arvună 5000 lei, şi este chemat apoi la 
şeful de post de către pârit — care voeşte 
a reveni asupra convenției — şi silit sub 
amenințare de arestare, a semnă o chitanţă 
de împrumut pentru 5000 lei, suma re- 
prezentând arvuna dată. Elementul in- 
justului reese din faptul că reclamantul 
deşi în adevăr primise suma, o primise 
însă ca arvună şi ca atare în caz de ne- 
executare a convenției din partea u- 

“neia din. părţi, operă clauza penală din 
art. 1295 ce. ec. Ori, pâritul cerând o chi- 

„tanţă pentru bani ca fiind daţi cu îm- 
prumut, reclamantul eră oricând expus 
a_se vedea executat pentru plata sumei, 
fără a_mai puleă invocă vinovăția pâri- 
tului în inexecuţia contractului şi ca 
altare şi dreptul său de a reţine suma 
potrivit art. 1298 c. c. 

Dat fiind, faptul că ameninţarea eră de 
natură a produce.o temere pentru un rău 
ce păreă iminent, fiindcă se cunosc mora- 
vurile jandarmilor noştri, şi dată fiind 
situția morală a reclamantului care nu 
ştiă că jandarmul nu aveă calitatea a 
lucră în niaterie, judecata găseşte că în 

„ Speță există viciul de violență şi ca atare 
anulează chitanţa. (Jud. ocol. rural Bârca, 
Jud. Dolj carte de judecată civilă 105 
din 1925, Jur. Gen. 1925 No. 2160). 

Art. 957, — Violenţa este.cauză de nulitate a convențiunei 
şi când s'a exercitat as 
denților și ascendenţ 
Civ. Fr. 1113). 

upra soțului sau a soției, 
ilor. (Civ. 953, 955 urm 

asupra descen- 
-» 958, 959, 1202, 1203; 

Test. fn. Avt. 1113. — La violenee est une cause de nullit& du contrat non-sculement lorsqw'elle a ct exerete 
lorsqw'elle l'a 6t6 sur son &poux ou sur 
ascendants. 

sur la partie contractante, mais encore, 
son €pOuse, sur ses descendants ou ses 

Bibliografie (continuare). 

“RarcEA |. D., Aotă sub Judec, Bârca-Dolj, 105 din 1925, Jur, Gen. 1925, No. 2160, 

Doctrină, 

1. Potrivit: dispoziţiunilor art. 1143 c. 
civ: fr. (957 e. civ. rom), pentru ca vio- 
lenţa să aducă nulitatea contractului, nu 
este necesar ca ea să fi fost exercitată 
numai asupra persoanei care contrac- 
tează, ci legea prin acest articol presu- 
pune că violenţa produce temere de na- 
tură a viciă consimţământul şi când a 
fost exercitată asupra soțului sau soţiei, 
asupra descendenților şi ascendenților 
persoanei care a contractat. (Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 192; Alexandresco, V, p. 

4). 
2. Dispoziţiunile art. 1115 ce. civ. fr. 

(957 e. civ. rom.), nu-și găsesc aplicaţiunea 
la violenţa exercitată asupra adoptato- 
rului sau a adoptatului. (Duranton, X, 
No. 152; Dalloz, Rep, Obligations, No. 

170; Suppl.. Obligatious, No. 51; Baudry 
et Barde, Obligations, I, No. 90; Contra: Demolombe, XAIV, No. 161; Larombicre, 
Obligations, Art. 1it—t114, No. 15; Au- 
bry et Rau, ed. t-a. IV, $ 545 bis, nota 14, 
p. 500; Alexandresco, V, p. 64, text şi 
nota 3). ! 

3, Deasemenea dispozițiunile art. 1115... „e. Civ: fr, (957 ce. civ, rom.), nu se aplică la, violența exercitată asupra afinilor, ICI asupra rudelor colaterale, chiar fraţi ŞI Surori ai persoanei care contractează, deoarece enumerarea prevăzută. în acest articol este limitativă. (Dalloz, Râp., O- bligations, No. 170). - 
a După o părere, enumera 

zută de art. 1115 c. civ. fr. (957 e. civ. 
rom.), liind limitativă, violenţa exercitată 
contra altor persoane decât cele anume 
enumerate, nu poate fi niciodată luată în 

N 

jia prevă- 

-



. 
Art. 958 DESPRE CONSIMȚIMÂNTUL 

consideraţie pentru a duce la anulareu 
convenţiunei. (Duranton, X, No. 15; 
Mourlon, Il, No. 1052; Aubry et Rau, ed. 
4-a, IV, $ 345 bis, nota 14, p. 300; Dalloz, 
Rep., Suppl., Obligations, No. 52; Laurent, 
XV, No. 520; Huc, VII, No. 31). 

5, După altă părere, violența exerci- 
tată asupra persoanelor enumerate în 

art. 1113 c. civ. îr. (957 c. civ. rom.), pro- 

duce de plin drept acelaş efect ca şi cum 

ar [i fost exercitată contra persoanei care 

a contractat, însă când a 'tost exercitată 

asupra altor persoane decât cele enume- 

“rate în acest articol, poate constitui un 

viciu al consimţământului părţii contrac- 
tante, după cum vor decide tribunalele 
luând în consideraţiune împrejurările de 
fapt. (Demolombe, XXIV, No. 162; La- 
rombicre, Obligations, Art. 1iii—t1t4, 
No. 16; Demante et Colmet de Santerre, 
Y, No. 25 bis; Marcad6, Art. 1115; Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 170; Suppl., Obli- 

Art. 958. -- Simpla temere 

PĂRȚILOR CONTRACTANTE Codul civil 

gations, No. 52; Baudry et Barde, Obli- 
gatious, I, No. 89, 92, 95; Alexandresco, Y, 
p. 64, 65). 

G. Din dispozițiunile art. 1115 c. civ. Îr. 
(937 c. civ. rom.), pare a rezultă că ele 
se aplică numai violenţei exercitate asu- 
pra persoanei. (Dalloz, Râp:, Obligations, 
No. 178). . 

7. Cu toate că din cuprinsul art. 1113 
c. civ. Îr. (957 e, civ. rom.), pare să re- 
zulte că dispozițiunile acestui articol îşi 
găsesc aplicațiunea numai la violențele 
exercitat asupra persoanei, totuşi temerea 
rezultată din amenințările unui rău con- 
siderabil la care va fi expusă averea so- 
jului sau soţiei, descendenților sau ascen- 
denţilor părţii contractante, poate con- 
stitui un motiv de anulare a convenţiu- 
nilor. (Duranton, X, No. 155; Marcadă, 
Art, 1113: Dalloz, Rep-, Obligations, No. 
178; Alexandresco, V, p. 6%). 

reverenţiară !), fără violenţă, nu 

poate anulă convenţiunea. (Civ. 953, 955 urm., 959; Civ. Fr. 1114). 

Test. fr. Art. 1114. — La seule crainte râvârentielle envers, le pâre, la: 

mâre, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exerete, ne suftit point 

pour annuler le contrat. 

:. Doctrină, 

|. Simpla: temere  reverenţiară nu 
este suficientă pentru a produce anula- 

rea contractului încheiat sub influenţa a- 

cestei temeri. (Alexandresco, V, p. 65): 
9, Prin: temere reverenţiară de care 

vorbeşte art. 1114 c. civ. fr. (958 c. cir. 
rom.), trebueşte să se înţeleagă temerea 
ce o are cineva de'a displace persoa- 

nelor care îi inspiră puternice sentimente 

de respect, de recunoştinţă şi de supu: 
nere. (Pothier, Obligations, II, No. 27: 
Huc, VII, No. 53; Baudry ct Barde, Obli- 

gations, Î, No. 86; Alexandresco, V, p. 65); 

3, In cazul când temerea reverențiară 

este întovărăşită şi de violenţă, tribuna- 

lelor vor puteă anulă convenţiunea, însă 

vor apreciă violența cu mai multă indul- 

gență decât în cazul când ca ar fi fost 

exercitată asupra unei persoane care nn 

cră supusă acestei temeri reverenţiare. 

(Demolombe, XXIV, No. 155; Larombiăre, 

Obligations, Art. 1111—1114, No. 14; Au- 

bry et Rau. ed. 4-a, IV, S 345 bis, nota 

- 18; p. 301; Dalloz, Râp. Obligations, No. 

188; Suppl., Obligations, No. 57; Laurent, 
XV, No. 514; Bandry cet Barde, 'Obliga- 

tions, I, No. 88; Planiol, II, No. 1074: 
Alexandresco, V, p. 65). 

4, Amenințarea unui părinte că va 
desmoşteni pe: copilul său, nu poate îi 

considerată ca o violenţă, deoarece în 
dreptul actual desmoştenirea, nu poate a- 
veă loc. (Dalloz; Râp., Obligations, No. 189). 

  

. 

5, Dacă însă părintele ameninţă în 
mod serios pe copilul său că-l va 
lipsi de dreptul succesoral prin mijloace 
determinate, în acest caz ameninţarea ar 
puteă constitui un act de violenţă de na- 
tură a duce la anularea convenţiunei în- 
cheiate sub imperiul acestei ameninţări. ” 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 345 bis, p. 
501; Dalloz, Râp., Obligations, No. 189). 

6. Dispoziţiunile art. 1114 c. civ. îr. 
(953 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 

şi la temerea reverențiară a femeici faţă 
de bărbatul său. (Dalloz Rep., Obligations, 
No. 187). " 

7, Deasemenea, dispozițiunile art. (tit 
c. civ. fr. (958 c. civ. rom.), îşi găsesc a- 
plicaţiunea şi la temerea reverenţiară a 
unui inferior faţă de superiorul său, cum 
ar [i a servitorului faţă de stăpânul său. 
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 187). 

8, Deasemenea, dispoziţiunile art. 1114 
e. civ. în. (958 c. civ. rom.), îşi găsesc a-. 
plicațiunea, în general, la toate cazurile 
când partea contractantă sa lăsat influ- 

ențată de temerea de a displace unci 
persoane față de care are respect şi afec- 
țtiune. (Demolombe, XXIV, No. 154, 15; 
Larombiere, Obligations, Art. iiit—i114, 

„No. 14; Aubry et Rau, ed. f-a, IV, $ 3465 
bis, nota 17, p. 301; Dalloz, Rep., Suppl. 
Obligations, No. 57; Laurent, XV, No. 514; 
Baudry et Barde, Obligations, IL, No. S7; 
Comp.: Alexandresco, V, p. 63). 

1) Art. francez corespunzător 1114, complectează: „encers le păre, la mire ou aulre ascendant*. 
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    “COxsTANTINESCU JAc. 

Codul civil 

Art, 959. — Convenţiunea nu poate îi 
de violență dacă, după încetarea violenței, 

DESPRE CONSIMȚIMÂNTUL PĂRȚILOR CONTRACTANTE Art. 959-960 

atacată pentru cauza 
convențiunea s'a aprobat, expres sau tacit, sau dacă a trecut timpul defipt de lege pentru restituțiune. (Civ. 793, 961, 

expressement, soit tacitement, soit en ] 
fix6 par la loi. 

Doctrină. 

|. Nulitatea prevăzută de art. Li1Z c- 
civ. Îr. (901 c. civ. rom.), este relativă și 
nu poate fi cerută decât de persoana care 
a suferit eroarea. violența sau dolul sau 
de moştenitorii săi, putând fi ratificată 
ațât în mod _ expres cât şi în mod tacut, 
(Baudry et Barde, Obligations, |, No. 9; 
Alexandresco, V, p. 87). 

2, latilicarea expresă prevăzută de 
“art. Lit? e. civ. fr. (001 ce. civ, rom.), va 
trebui să îndeplinească condițiunile pre- 
văzute de art. 1338 c. civ. fr. (1190 ce. civ, 
rom.). (Alexandresco, Y, p. 87). 

8, Dacă părţile în drept nu cer anula- 
rea contractului în termenul de zece ani 
prevăzut de art. 1304 e. civ. fr. (1900 c. 
civ. rom.), contractul rămâne valabil şi 
va trebui să fie executat. (Alexandresco, 
V, p. 88). | 

4, Acţiunca în anulare se prescrie, 
potrivit dispozițiunilor art. 1504 ce, civ. 
fr. (1900 ce. civ. rom), prin trecere de zece 

1167, 1190, 

Text, fr. <4vt.91115. — Un: contrat ne 
de violenee, si, “depuis que la violenee a, 

1900; Civ. Fr. 1115). 
peut plus ctre attaqu€ pour cause 

cess6, ce contrat a Et. approuv€, soit 
aissant passer le temps de la restitution 

ani care curg dela încetarea violenţei sau descoperirea eroarei sau dolului. (Alexan- dresco. V, p. SS). 
5, Violenţa va fi considerată că a în- cetat când partea nu se va mai află sub temerea de a fi expusă persoana şi ave- 

rea sa la un rău considerabil şi iminent. 
(Larombitre, Obligations, Art, 1304, No. 
20 urm:; Alexandresco, V, p. 88, nota 2). 

6. Eroarea şi dolul vor fi considerate 
ca descoperite când partea care le-a su- 
ferit le cunoaşte în toată întregimea şi 
întinderea lor, chiar dacă nu ar posedă - încă o dovadă complectă despre faptele care constitiese eroarea sau dolul. (La- rombicre, Obligations, Art, 1504, No. 20 urm.; Alexandresco, V, p. 88, nota 2). 

7. Faptul din partea celor în drept de a nu cere anularea contractului în 
termen de zece ani, constitue o ratificare 
tacită. (Alexandresco, V, . 

„A se veodeă: art. 1167 şi 1900 din 
codul civil cu notele respective, 

Art. 960. — Dolul este o cauză de nulitate a convențiunei când mijloacele viclene, întrebuințate de una din părți, sunt asttel, încât este evident că, fără aceste machinațiuni, cealaltă parte n'ar fi contractat. 
Dolul nu se presupune... (Civ. 

1112, 1173 urm., 1190 urm., 1203, 
1899; Pr. civ. 291; 
1116). 

694, 790, 793, 953, 961, 998, 
1638, 1770, 1803 $ 2, 189%, 

C. p. 334, 336; C. com. 454, 783; Civ. Fr. 

Text. fr. Ant. 1116, — Le dol est une cause de nullite de la convention lorsque les manouvres pratiqu6es par lune 
&vident que, sans ces manceuvres, lautre partie 

Il ne se presume pas, et doit ctre proure. 

des parties sont telles, qu'il est 
n'aurait pas contractă, 

Bibliografie (continuare), 
ALEXANDRESCU TRAIAN, Aofă sub C, 

1925, II, 257; , 
N., Despre festamente, 

Apel Buc. S,. 1, 53 din iz Febr, 1925, Pand. Rom, 

p. 61; Ă RaicEa [., D.. Notă sub Judec. Bârca-Dolj, 105 din 1925, Jur. Gin. 1923, No. 2160; ScaiBAs TRAIAN, Notă sub Judec. Herţa-Dorohoi, 612 din 1925, Ju. Gen. 1926, No. 189; Aolă sub Judec. Herţa-Dorohoi 71 din 1926 Jur. Gen. 1926, No. 655; Notă sub Judee. ocol Herţa-Dorohoi, 291 din 1926. Jur, Gen. 1926, No. 1093 VnâBirscu G. N., Notă sub Trib. Ilfov S: III, 
II, 270. 

. 
, 

741 din 12 Decemb. 1919, Pand. Rom. 19%, | 
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Art, 960 DESPRE CONSIMȚIMÂNTUL PĂRȚILOR CONTRACTANTE 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Abilităţi 6. 
Abstenţiune, a se vedcă 

cuvântul: „heticenţă”. 
Acceptare 55, 
Accesorii 29, 
Act autentic 63, 
Acţiune redhibiterie 23, 
Apreciere suverană 71—76, 
Bună credinţă 19, 61, 
Calitate 7. 
Capacitate 37, 
Casă 31, % 
Cauză 7, 37, 
Compensaţie 36. 
Complicitate 45, 16, 
Condiţiune specială 72, 
Contracte matrimoniale 

+0. 
Copil natural 58. 
Corpul lucrului 7. 
Curte de casaţie 76. 
Daune-interese 30—39, 34, 

+42, 38,:49, 52, 54, 55, 56, 
Daune morale 39. 
Delict 10, , 
Deosebire 2, 3, 6, 41,42, 43. 
Dol î urm. , 
Dol accidental 25, 29, 30, 

31, 83, 34, 73 
Dol civil 8, 9, 41, 13, 
Dol determinant 25, 26, 27, 

37, 73, 
Dol incident 25, 29, 30,31, 

33, 34, 73. 
Dol negativ 13, 15. 
Dol penal 8, 9, 1. 
Dol personal 1. 
Dol pozitiv 13, 14, 
Dol principal 25, 2, 2i, 

Dol real 12, 
Donaţiune 60. 
Dotă 37, 48. ; 
Dovadă 61—65. 
Eroare 7, 14, 15, 24, 33,59. 
Escrocherie 10, 
Excepţiuni 65. 
Exemple 31. 
Fineţă 72. 
Fraudă 1—4, 6, 14, 18, 23, 

20, 28, 44, 50, 51, 52, 55, 
57, 59.. 

Fraudă pauliană +, 
Gravitate 7. 
Imobile 28. 
Impresiune 5. 
Incapacitate 69. 
Inceput de dovadă scrisă 

63, 
Informaţie 19,   

Inşelare 1, 2, 5, 10, 14— 
16, 18, 68, . 

Insolvabilitate 4, 
Intenţiune 5, 6,11. 
Interogator, 62, 
Jurământ 62, 
Leziune 12, 
Mandat 27, 48, 49, 
Mapopere 1, 3—7, în, 11, 

14, 18, 23, 24, 26, 20,33, 
24, 36, 36, 50, 50, 72, 79. 

Marturi 63, 65, 
Mijloace viclene î, 
„Minori 47, 40, 6), 
Minori 47, 48, 68, 
Morală 6. 
Motive 7, 
Natura contractului 7. 
Neglijenţă 43, 
Nulitate 23, 27, 28, 30, 33, 

I7—42, 45, 48, 49,51 —53, 
55—00,_70, 74, 76, 

Obiect 37, 
Ordine publică 10. 
Partaj 58, 
Persoană 7, 
Pertinenţă 71, 
Prejudiciu 4, 3), 42, 
Preţ 24, 
Prezumpţiune 61, 67, 6, 

70, 
Prezumpţiuni 63, 65. 
Probă 04—605, 
Promisiune înșelătoare 16, 
Rea credinţă 17. 
Recunoaştere de copil na: 

tural 53, 
Recurs 76. 
Renunţare 5%. 
Reticenţă 2, 21, 22, 4, 
Sex 72, 
Sfat 33, 
Simulaţie 36. 
Societate 51. 
Socoteli 68. 
Stare morală 72. 
Succesiune 58. , 
Terţe persoane 2, 3, 2, 
433, 54, 55, 50, 59, 
64, 76. 

Testament 58, 60, 
“Tutor 47, 4, 65. 
Vârstă 72, 
Viciu de consimţământ 

3, îe 
Viclenie 17, 21.. 
Vindere-cumpârare 18, 33, 

24, 28, 31, 3 
" Violarea legii 2. 

Violenţă 41, 42, 43. 

Doctrină. 

1. Dolul prevăzut de art. 1416 ce. civ. 
fr. (060'c, civ, rom.), adică dolul perso- 
nal, constă din manopere sau mijloace 

_xviclene sau frauduloase întreprinse de 
una dintre părțile contractante pentru a 
înșelă, surprinde pe cealaltă parte con- 
tractantă, făcând-o să consimtă un con- 
tract sau. orice alt act juridic. (Dalloz, 
Re&p., Obligations, No. 199, 211; Planiol, 
11. No. 1060, 1061; Alexandreseo. Y. p. 68). 

2, Dolul și frauda sunt donă lucruri 
distincte. Dolul este arta de a înşela per- 
soana pe care o dispoi pe când frauda 
este arta de a violă legea înşelând pe 
magistrați sau pe terţi prin forma actelor. 
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 198; Pla- 
niol: Il. No. 1069: Comp.: Demolomb= 
NNIV, No. 169; Bâdarride, Du del et de 

Codul civil 

la fraude, Î, No. 12; Alexandresco, V, p. 
69, nota |). 

3, Intre dol şi fraudă există următoa- 
rele deosebiri: 1) «dolui nu se poate con- 
cepe fără existenţa unor manopere im- 
putabile uneia dintre părţile contractante 
sau exercitate de o terță persoană, iar 
frauda este adeseori opera tuturor păr- 
ților contractante şi de cele mai multe 
ori nu cere existența unor manopere; 2), 
dolul constitue un viciu de consimţământ 
în esenţa:sa iar frauda câte odată nu are 
nici o influenţă asupra valabilităţii con- 
tractului. (Demolombe, AAIYV, No. 16V; 
Bâdarride, Du dol ct de la fraude, Î, No. 
12, Alexandresco, V, p. 69, nota 1). 

4, Frauda pauliană constă numai în 
cunoştinţa ce are debitorul că actul fă- 
cut de el îl face insolvabil şi aduce un 
prejudiciu creditorilor săi şi deci nu pre- : 
supune întrebuințarea de manopere do- 
losive. (Alexandresco, V, p. 69, nota 1). 

5, Cel dintâi caracter al dolului este 
intențiunea de a înşelă prin ajutorul 
manoperelor care trebuesc să fie de aşă 
natură încât să impresioneze pe un om 
prudent şi care se bucură de facultăţile 
sale intelectuale. (Dalloz, Rp. Obliga- 
tions, No. 202, 214; Baudry et Barde, O- 
blisations, I, No. 103, 105)). 

6, Manoperele întrebuințate de o parte 
contractantă pot să nu lie culpabile; în 
acest caz manoperele constituesc abilităţi 
pe cari le condamnă morala însă sunt per- 
mise de. lege deoarece prin ele cineva 
caută să-şi apere interesele sale legi- 
time, lără nici o intenţie de fraudă. (A- 
lexandresco, V, p. 69), 

7. Dolul considerat ca viciu de con- 
simțământ diferă de viciul de eroare 
prevăzut de art. 1110 c.-civ. În. (951-c. 
civ. rom-), deoarece eroarea simplă nu 
este un viciu de consimţământ şi o cauză 
de nulitate a contractului decât sub anu- 
mite condițiuni și în anumite cazuri 
limitativ prevăzute şi anume când ca 
poartă asupra naturei contractului, u- 
supra corpului însăşi al lucrului, a- 
supra calităţilor substanțiale ale .lucru- 
Ii, asupra cauzei obligaţiei contractate 
sau cel puţin asupra persoanei cu care a 
voit să se contracteze, în timp ce dolul 
aduce atingere valabilităţii contractului, 
chiâr în cazul: când el nu a purtat decât 
asupra calităţilor nesubstanţiale sau asu- 
pra motivelor care au putut să determine 
consimțământul uneia dintre părţile con- 
tractiante, dacă se stabileşte că fără a- 
ceste' manopere, accastă parie nu ar fi 
contractat. (Demolombe, XXIV, No. 181: 
Aubry et Rau, cd. t-a, IV, $ 335 bis, text 
şi nota 30, p. 504; Laurent, XV, No. 322; 
Iluc, VII, No. 34; Baudry ct Barde, Obli- 
gations, I, No. 117; Planiol, II, No. 1065, 
1066; Alexandresco, V, p. S5, 84). 

8, Dolul civil se deosebeşte de dolul 
penal și “această distinejiune  trebueşte 
făcută. (Demolombe, XXIV, No. 173; La- 
rombitre. Art. 1116. No. 2; Bedarride, Du  
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dol et de lu fraude, |, No. 
dresco, YV, p. 70), 

9. După altă părere, nu există nici un interes a se distinge dolul civil de dolul penal. (Iluc. VII. No, 35: Baudry et Barde, 
Obligations. |, No. 107). 

10. Dolul se transformă întrun delict când manoperele sunt de aşă natură şi gravitate încât ordinea publică cere cevă 
mai mult decât unularea contractului în- 
cheiat şi în acest caz dolul constitue de- 
lictul de înșelăciune sau escrocherie. (4. 
lexundresco, Y, p. 70). 

1Î. Art. 1116 c. civ. fr. (960 e. civ, rom.), 
se ocupă numui de dolul civil. iar nu de 
dolul penal, privind dolul mai mult din 
punctul de vedere al influenței pe care 
manoperele întrebuințate au putut s'o 
exercite asupra. valabilităţii consimţă- 
mântului, decât din punctul de vedere 
al intenţiunei culpabile care a putut să 
determine pe autorul imanoperelor. (Mer- 
lin, Repertoire, Dol et escroquerie; De- 
molombe, XNIYV, No. 175; Larombicre, O- 
bligations, Art. 1116, No. 2; Bâdarride. 
Trait6 du dol ct dela fraude, |, No. î7, 
18; Huc, VII. No. 35: Baudry ct Barde. 
Obligations, IL. No. 107). - 

12. Dolul reul, humit astfel deoarece 
este cuprins în însuşi lucrul se confundă 
cu leziunca enormă, „care astăzi este ne- 
cunoscuiă atât ca dol cât şi ca leziune. 
(Demolombe, XXIV, No. 170; Larombitre, 
Obligations. Art, 1116. No. 7: Aubrv cet 
Mau, ed. 4-a, IV, $ 545 bis, p.. 502; Bau- 
dry et Barde, Obligations, |, No. 1U4; A- 
lexandresco. V, p. 7), : 

13. Dolul civil poate fi de două fe- 
luri: dolul pozitiv şi dolul negativ. (Dal- 
loz, Rep., 
<resco, V, p. 70). 

14, Dolul pozitiv este dolul care con; 
stă din a spune, a face sau a pune să facă 
fapte care au de scop să convingă de 
cceace nu este în .realitate.” deci constă 
din manopere frauduloase pentru a în- 
şelă pe cineva şi a-l induce în eroare. 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 203: A- 
lexandresco, V, p. 70). - 

15. Dolul negativ este acel dol care 
constă din a ascunde un lucru, pentru 
a înşelă, pentru a face să se nască sau 
a întreţine eroarea uneia dintre părțile 
contractante în scopul de a o decide să 
contracteze. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 
205: Alaxandresco. V, p. 71). 

16. Promisiunile înșelătoare: nu con- 
stituese totdeauna un dol în sensul lezei. 
(Dalloz. Râp., Obligations, No, 209), 

17. Nu orice viclenie constitue un dol 
în sensul legei ci pentru ca un fapt să 
constitue un dol, trebuește ca din el să 
reiasă pe față reaua credință. (Dalloz, 
Râp.. Obligations, No. 202). 

18. Astfel vânzătorul care laudă cu ştiinţă peste măsură, valoarea lucrului său, mai mult decât este valoarea reală, nu comite un dol, dacă nu a întrebuințat alte manopere frauduloase pentru a: în- 
şelă pe cumpărător sau a-l împicdecă. să 

iz; Alexau. 
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examineze lucrul, (Pothier, Obligations, No. 30, 51; Demolombe, NXNILV, No. 175; Larombitre. Obligations: Art, 1116, No, 5: Mourlon, II, No. 1057; Bedarride, vu dol et de la fraude, L. No. 70; Aubry ct Rau, ed. t-a, 1V, S 545 bis, nota 25, p. 302; Dal- loz, Rep. Obligulions; No. 202, 214; Vicos 
redhibitoires, No. 174; Laurent, XV, No. 525; Iluc, VII, No. 36; Baudry ct Barde, I, No. 100; Alexandresco, Y, p. 2). 

19. Deasemenea o informaţiune gre- şită dată de una din părţile contractante „cu bună credință nu constitue un dol de 

bligations, No. 205; Alexau- . 

natură a aduce anularea 
(Alexandresco, V, p. 72). 

„În principiu, simplele reticienţe nu pot constitui un dol deoarece simpla tăcere nu poate cchivală cu expresiunca „manopere“ întrebuințată de legiuitor în 

contractului. 

art. 1116 c. cir. în. (0600 c. civ. rom-). (Baudry cet Barde, Obligatious, L, No 100). 24. Când reticenţele uu fost întovără- şite de vieleşusguri culpabile sau când par- tea se găscă în astfel de situațiune încât aveă datoria să vorbească, faptul său con stitue un dol. (Demolombe, XIV, No. 172; Cdarride, Du dol et de la fraude, I, No. 62, 94; Baudry ct Barde, Obligations, [, No. 102: Planiol, Il, No. 1064; Alexan- dresco, V, p. 71). , 
22. După altă părere, pentru a există doi în sensul prevăzut de art. 1116 c. civ. fr. (960 c. civ. rom-), trebucşte să existe un fapt activ căci singura abstenţiune pură şi simplă nu este suficientă pentru 

a constitui un dol. (Larombitre, (Obliga- tions, Art. 1116, No. 5; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 545 bis, p. 502; Huc, VII, 
No. 36). 
23. Vânzătorul care, prin  manopere frauduloase, a ascuns viciile lucrului, va fi pasibil de acţiunea în nulitate a vâu- zării pentru cauza de dol iar nu de ac- (iunea redhibitorie. (Dalloz, Rep., Vices redhibitoires. No. 124; Alexanddresco, V, p. 72). 
24. Preţul cu -care sar fi cumpărat un lucru nu poate fi considerat ca o con: 

secință a dolului,. din Cauza  micimei lui, dacă nu se stabilese în sarcina cume- părătorului manopere frauduloase pentru 
a induce în eroare ne vânzător asuvra adevăratei valori a lucrului vândut, (Be- 
darride. Du dol et de la fraude, 1, No. 70 urm.; Alexandresco, Y, p. 72). . 25. Dolul poate fi principal sau de- termiuant şi incident sau accidental, (Dal. loz, Rep., Oblizations, No, 205; Alexan= dresco, V, p. 75), 
26. Dolul principal 

este acel prevăzut de art. 1110 e. civ. îr. (960 c. cir. rom), când mijloacele vi- clene întrebuințate de una dintre părţi, sunt astfel încât este evident că fără a- ceste manopere, cealaltă partie nu ar fi. contractat. (Dalloz, Re€p.;: Obligations, No. 205; Alexandresco, V, p. 73, 82), 
27. Pentru ca dolul să aducă anularea - contractului trebueşte ca el să fie deter- minant. (AMlourlon, II, No. 1036: Bâdarride, 

sau determinant
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Du dol et de la fraude, L, No. 3t; Daltoz, 

R6p.,. Obligations, No. _205; Baudry et 

Barde, Obligations, |, No. 115; Alexan- 
dresco, V, p. 73, 74, $2). 
D8, Astiel, o vânzare de imobil poate 

fi anulată pentru cauză de dol, când din 

faptele constatate de instanța, de fond, 

rezultă că convenţiunea încheiată a lost 

determinată de manoperele frauduloase 

exercitate de una dintre părţi asupra spi- 

ritului slab al celeilalte părţi şi când este 

evident că fără aceste manopere îraudu- 

loase, această parte nu ar îi contractat. 

(Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 64; 
Laurent, XV, No. 524). 
99, Dolul incident sau accidental este 

acela care poartă numai asupra acceso- 
riilor contractului şi care nu a determinat 

încheierea contractului însă sar fi în- 

cheiat poate în condițiuni mai avanta- 

joase. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 205; 

Alexandresco, V, p. 73). 
30, Dolul incident nu aduce anularea 

contractului ci dă loc numai la acordarea 
de daune-interese. (Demolombe, XAĂIV, 
No. 175, 176, î77; Larombitre, Obligations, 

Art. 1116, No. 3; Demante ct Colmet de 
Santerre, Y, No. 26, 20 bis; Mourlon, Il, 

No. 1056; 'Bedarride, Du dol ct de Ia 

fraude, |, No. 66 urm., 264 urm.; Mass6 

et Vergc sur Zachariae, Il, $ 614, nota 

10, p. 558; Aubry et Rau, cd. t-a, IV, Ş 

345 bis, notele 21, 22, p. 302; Dalloz, Rep. 

Obligations, No. 205; Suppl., Obligations. 

No. 64; Baudry ct Barde, Obligations, |, 

No: 115, 116; Planiol, 1], No. 1067; A- 

lexandresco, V, p. 75, text şi nota 2)- 

3. Ca exemplu de dol accidental se 

dă următorul în doctrină: cineva cumpă- 
rără o casă care are o fântână, fără ca 
vânzătorul să îi spus cumpărătorului că 
vecinii au dreptul să scoată apă din fân- 
tână. In acest caz vânzarea rămâne va- 
labilă însă cumpărătorul va avcă drep- 

tul să ceară daune-interese dela vânză- 

tor. (Merlin, Râpertoire, Dol, No. 3; B6- 

darride, Du dol et de la fraude, |, No. 
67: Alexandresco, V, p. 75, nota 2). 
39, Deasemenea, dacă cineva cumpără 

_o casă care îi convine cumpărătorului, 

însă vânzătorul a făcut pe cumpărător să 

creadă că această casă are foloase anui- 

mite care nu existau în realitate cecace 

a .făcut ca preţul să fie mai urcat, vân- 

zarea vă fi menţinută însă cumpărătorul 

va avcă dreptul să ceară daunc-interese 

dela vânzător. (Alexandresco, V, p. 73, 

nota 2). 
28, Dacă însă se constată că fără, ma- 

moperile întrebuințate de una dintre 

părti, cealaltă parte nu ar fi contractat. 

dolul incident va aduce anularea contrac- 

tului. (Mourlon, II, No. 1056; Bedarride, 

Du dol et de la fraude, I, No. 76; Lau- 

rent, XV, No. 523; Huc, VII, No. 37; Ă- 

lexandresco, V, p. 74). A 

34, |n cazul când rezultatul dolului 

- incident a fost de a impune părții con- 

tractante condițiuni mai oneroase, Ccon- 

tractul va puică fi menţinut însă victima 
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manoperelor va aveă dreptul la daune- 

interese. (Laurent, XV, No. 523; Iluc, VII, 
No. 57; Alexandresco, V, p. 75). 

35, Dolul comis după încheerea, con- 
tractului nu constitue o cauză de nulitate 

a contractului deoarece nu a putut fi o 
cauză determinantă. (Dailoz, Rsp., Obli- 

sations, No. 208; Huc, VII, No. 37; Bau- 
dry et Barde, Obligations, I, No. 113; 
Alexandresco, V, p. 75). 
26, Astfel nu există dol care să aducă 

nulitatea unci convenţiuni, când conven- 
iunea sa format în mod regulat iar 
manoperele întrebuințate de una dintre 
părți nu au avut de scop şi rezultat de- 
cât de a obţine redactarea unui act si- 
mulat. (Demolombe,' XXIV, No. 182; L.a- 
rombicre, Obligations, Art. 1116, No. b: 
Dalloz, Rcp., Obligations, No. 208; B6- 
darride, Du dol et de la fraude, |, No. 
101 urm.; Baudry ct Bardc, Obligations, 
I, No. 115; Alexandresco, V, p. 75)- 
37, Dolul principal care produce anu- 

larea contractului poate fi privitor la con- 
simţământul uncia din părți, la capaci- 
tatea uncia dintre părţi, la obiectul care 
face materia contractului şi la cauza con- 
tractului. (Bedarride, Du dol et de la 
fraude, |, No. 54, 55, 57 urm. 64 urm;; 
Alexandresco, V, p. 82, nota 5, S5 nota). 

38, Peniru cu dolul să aducă anularea 
contractului, trebueşte ca el să inducă în 
eroare pe una din părţi şi să-i aducă o 
pagubă actuală sau măcar viitoare. (B6- 
darride, Du dol et de la fraude, Î, No-' 
57 urm.; Baudry et Barde, Obligations, 
1, No. 117; Alexandresco, V, p. 85). 
29, O duună morală este suficientă 

pentru a aduce anularea contractului. 
(Bâdarride, Du. dol ct de la fraude, 1, 
No. 1; Alexandresco, V, p. 83, nota 1). 
40, Acţiunea în nulitate pentru cauză 

"de dol îşi găseşte aplicațiunea la orice 
fel de ucte şi contracte, chiar şi contrac- 
telor matrimoniale. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1116, No. 15; Aubry ct Rau, 
4-a, IV, $ 545 bis, nota 19, p. 301). . 
4. Spre deosebire de violență, dolul: 

nu constitue o cauză de nulitate a con- 
tractului.decât dacă emană dela una din- 
tre părţile contractante. (Demolombe,. 
NAIV, No. 184; Larombitre, Obligations, 
Art. 1116, No. 8; Aubry cet Rau, ed. 4-a,: 
1V, $ 345 bis, nota 26, p. 305; Dailoz, Rp... 
Obligations, No. 215; Laurent, XV, No 
529; Iluc, VII, No. 38; Baudry et Barde, 
Obligationş, 1, No. 109, 110; Planiol, II, 
No, 1065; Alexandresco, V, p. 76, 79, 84).: 
45, Justificarea acestei distincțiuni în- 

tre dol şi violență se bazează pe aceea 
că cel care a cauzat altuia un prejudiciu 
este obligat a-l repară şi în cazul' când 
dolul este. opera uneia dintre părţile con- 
iractante, reparația prejudiciului va con-: 
stă din: nulitatea contractului, iar în 'ca- 
zul când dolul este opera unei terţe per- 
soane reparația prejudiciului va constă 
din acordarea de daune-interese. (Pothier, 
Oblisations, No. 29; Demolombe, XAĂIY, 
No. 184; Larombiere, Obligations, "Art. 
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1116, No. $; Mourlon, II. No. 1055; De- mante et Colmet de Santerre, V, No. 26, 20 bis; Laurent, AV, No. 529; Iluc, VII, No, 35; Baudry et Barde, Obligations, 1, 110; Alexandresco, Y, D. 79, S0). 
438, Deusemenea, justificarea acestei distincțiuni se mai bazează pe următoa- rele motive: violența aduce o tulburare mai mare în societate decât dolul; de câte ori s'a întrebuințat violență contra unei persoane, aceasta nu are a-şi impută nici o neglijenţă, pe când în materie de 

dol, se poate spunc că nu a fost destul de diligentă; persoana violentată se gă- 
seşte în dificultate ca să stabilească cine 
a comis violența. (Alexandresco, V. p. 
79, S0). 
4, Terţul comite un dol, când fără 

a îi parte contractantă, determină pe vu 
persoană să facă un contract sau un lu- 
cru contrar intereselor sale, prin afirma- 
liuni sau reticențe frauduloase peniru a 
profită cealaltă parte contractantă sau 
orice altă persoană. (Dalloz, Rep. Obli- 
gations,_ No. 2141). 

5, În cazul când există complicitute 
intre o terja persoană şi una dintre păr- 
țile contractante, dolul comis în această împrejurare poale constitui o cauză de nulitate a contractului. (Dalloz, Râp.. O- 
Ljisations, No. 216; Alexandresco, V, p. 
Li . 

46. Sc consideră că există complici- tate atunci când partea contractantă a avut cunoştinţă de manoperele întrebuin- late de terţ şi nu a înștiințat despre u- ccasta pe cealaltă parte contractantă. (Demolombe, XXIV, No, 185, 186; Larom. bitre, Obligations, Art, 1114, No. $; Be. darride, Du dol'et de la fraude. I, No. 56; Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 343 bis, nota 27, p. 505; Dalloz, Râp., Suppl., O- 
bligations, No. 65; Laurent, XV, No, 529; Baudry ct Barde, Obligations, I, No. 109; Alexandresco, V, p. 76). 
47, Dolul nu poate fi considerat că este comis de o terță persoană când cl emană dela reprezentantul uncia dintre părțile. contractante, cum ar fi manda-. tarul, tutorul unui minor, bărbatul dota]. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 217; Bau- dry ct Barde, Obligations,. |, No. 112; Alexandresco, V,| p. 76. nota 1). , 8. In cazul când dolul provine dela reprezentantul legal sau convențional al uneia dintre părţile contractante, cea- laltă parte poate cere anularea conven- țiunei contra părții reprezentanic, însă daune-interese, nu poate cere decât dela reprezentant tare este autorul dolului. (Demolombe, XXIV, No. 187: Larombitre, Obligations, Art. 1116, No. 10: Aubry et Rau, ed. j-a, IV, '$ 545 -bis, nota 25, p. 505; Dalloz, Rep. Obligations, No. 217;. Suppl.. Obligations. No. 66; L 

No. 529; Baudry et Barde. 
I, No. 112). . 
„49, După altă părere, distincţiunea în- tre anularea contractului şi acțiunea în 
daune nu poate fi admisă deoarece man- 

aurent, XV, 
Obligations, 

19505, — Codul Civil adnotat. — VII. 
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dantul este în culpă că u dat puteri unei persoane capabile de a comite un dol aşă încât mandantul este răspunzător şi pen- tru daune, rămânându-i recurs în contra mandatarului său. (Bedarride, Du dol er de la fraude, |, No. SI; Alexandresco, V,_p. ZO, nota 1). RR 
0. In cazul când întrun contract există mai multe părți contractunie ŞI numai una dintre ele a consimțit în urma manoperelor frauduloase întrebuințate numai de una dintre celelalte păr|i con- iractante, contractul încheiat nu sc va anulă, ci se va menţine. (Demolombe, 

NĂIY, No. 18; 
xations. T, No. 111). 
54. Astfel ar fi într'un contract de: 

societate când numai o parte a fost de- terminată să consimtă prin manoperele 
frauduloase întrebuințate de unul dintre coasociaji, ceilalţi coasociaţi ne luând 
parte la aceste munopere, în acest caz 
contractul de societate va fi menţinut. (Demolombe, XXIV, No. 183: Baudry et Barde, Obligations, 1, No. 111). 

52, |n acest caz partea care a cou- 
simţit sub imperiul manoperelor frau- 
duloase, va avcă dreptul să ceară daune= 
interese dela autorul manoperelor. (De- 
molombe, XXIV, No. 18; Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 111), 

3, După altă părere, în aceaste ca- 
zuri contractul va putcă fi anulat pentru 
toate părțile, chiar faţă de acele cari 
cari ar fi fost străine de dol. (Huc. VII, 
No. 38; Alexandresco, V, p. 78, nota 79, 
nota). | 
54, In cazul când dolul este comis de o terță persoană iar nu de una dintre 

părțile contractante, partea contractantă contra cărciu s'a comis 
dreptul să ceară anularea contractului, 
ci va aveă numai o acțiune în daune- 
interese contra 
Obligations, II, No. 33; Mourlon, 1|, No. 1058: Demante ct Colmet de Santerre. 
V„-No. 26; Aubry cet Rau. cd. 4-a, IV, $ 
„543: bis, p-_505; Baudry ct Barde. 'Obli- 
gations, ], No. 112, ti4; Alexandresco, Y, 
p. 76). , a 
55, Pentru ca o terță persoană să poată fi condamnată la daunc-interese se cere:ca ea să fi întrebuințat manopere viclene căci dacă ca ar fi dat numai un sfat cu bună credinţă, fără fraudă, ea nu are nici o răspundere. 

bligations, Art, 1116, No. 9; Alexandresco, V, p. 76, nota 2), . - i . „ În cazul când dolul ar fi fost co- mis de ambele părți contractante una contra celeilalte, nu poate există compen- saţia, deoarece -nu sar putcă 'apreciă dacă dolul este egal din partea ambelor părți contractante, ci în lipsă de text ex- pres fiecare dintre părți va aveă drep- tul să ceară anularea contractului sau daunc-interese dacă ele ar fi de acort să menţie contractul; caz în care dau- 
fi compensate. (Alexan- 

dresco, V, p. 7z, nota). , 
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57. Dispoziţiunea din art. 1116 ce. civ. 
fr. (900 c. civ. rom.), care cere partici- 
parea la manoperele frauduloase, a părții 
contra căreia se cere nulitatea, îşi gă- 
seşie aplicațiunea numai.la actele juri- 
dice în care figurează două părți con- 
tractante. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, £ 
545 bis, nota 26, p. 303; Laurent, XV, No. 
529), - 

58, Prin urmare, în materie de re- 
cunoaştere de copil natural, de accep- 

tare şi renunțare la succesiune, de par- 

taj, de testament, dolul poate fi o cauză 

de nulitate cu toate că,nu este comis de 
una din persoanele interesate la facerea 

acestor acte juridice. (Aubry ct Rau, ed: 

“4-a, IV, S 345 bis, p. 305; Dalloz, Râpa 
Successions, iNo. 520; Laurent, LĂ, No. 

334; XV, No. 529; Baudry et Barde, Q- 
bligations, 1, No. 115; Alexandresco, vV. 

p. 79). E 
59. Eroarea cauzată de dolul unei 

terțe persoane poate fi o cauză de nuli- 

tate a contractului, potrivit dispoziţiu- 

nilor art. 1110 c. civ. În. (931 c. civ. rom.), 
întrucât manoperele frauduloase nu vi- 
ciază consimțământul decât pentrucă ele 
induc în eroare. (Larombitre, Obligations, 

Art. 1416, No. 9; Dalloz, Rep.. Disposi- 

tions entre vifs, No. 251; Obligations, No. 
216; Planiol, II, No. 1064), 
"80, In privința actelor cu titlu gra- 

„tuit, ele vor puteă fi anulate, oricine ar 
fi comis dolul, deoarece în aceste acte 
voința donatorului sau testatorului con- 
tra căruia sa comis dolul nu a fost li- 
beră. (Alexandresco, V, p. 78, 79). . 

- 81, Potrivit dispoziţiunilor art. 1116 al. 
2'€. civ. fr. (960 al. 2 c. civ. rom), dolul 
nu se presupune, ci trebueşte dovedit de 
acel care se plânge de dol, deoarece din 
contra, buna credință este presupusă tot- 
deauna. (Pothier, Obligations, No. 30; La- 
rombitre, Obligations, Art. 1116, No. îi; 
Dalloz, Rep. Obligations, No. 218; A- 
lexandresco, V, p. 80). i 
„82, Dolul poate îi dovedit prin intero- 
gatorul şi chiar jurământul părţii dela 
care emană. (Laurent, XI, No. 250; A- 

- lexandresco, V, p. 80, 81). : 
"63, Dolui poate fi dovedit prin mar- 
turi sau simple prezumpliuni, Chiar fără 
să existe un început e dovadă scrisă. 
“(Demolombe, XXIV, No. 188; Bedarride, 
Du dol et de la fraude, [, No. 253 urm: 
Aubry et Rau, ed. i-a, IV, $ 345 bis, p. 
504; Dalloz, Rep., Obligations, No. 218; 
Suppl., Obligations, No. 67; Laurent, XV, 
No. 530; Huc; VII, No. 39; Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 118; Planiol, 
UI, No. 1068; Alexandresco, V, p. 80, 81). 

. 64, Cel ce se plânge de un dol tre- 
bueşte să precizeze faptele şi să arate 
persoanele care l-au comis, deoarece dacă 
dolul provine din partea unei terțe per- 
soane, el nu aduce anularea contractu- 
lui. (Bâdarride, Du dol et de la fraude. 
I, No. 249 urm:: Dalloz., Rcp., Obligations, 
No. 221; Alexandresco, V, p. S0,i8S1, 
nota 1). 
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G5, Dolul poate fi dovedit cu marturi 
şi simple prezumpțiuni, chiar dacă con- 
tractul este cuprins întrun act autentic 
deoarece regula după care nu se poate 
admite proba cu marturi şi prezumpţiuni 
în contra sau peste cecace conţine un 

act autentic, sufere excepţiune în caz de 

dol. (Baudry ct Barde, ligations, I, p. 
156, nota 1; Alexandresco, V, p. 81). 

G6. Un aci atins de viciul dolului nu 

mai poate face credință de ceeace con- 
stată. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 226). 

G7, Potrivit dispoziţiunilor art. 1116 

e. Civ. fr. (060 e. civ. rom.), dolul nu se 

presupune; totuşi există cazuri când do: 

lul este presupus în mod legal. (Bedarride, 

Du dol et de la fraude, Î, No. 161 urm; 

Dalloz, Reâp., Obliations, No. 223; A- 

lexandresco, V, p. 80, nota +). 
“G8, Astfel, când tutorul tratează cu 
minorul înainte de darea socotelelor şi 
verificarea lor, el este presupus că voeşte 
să înşele pe minor. (Dalloz Râp., Obli- 
gations, No. 223). 
69, Deasemenea, dolul se presupune 

în contractele făcute cu persoane care 
după lege sunt incapabile să contracteze: 
(Bâdarride, Du dol et de la fraude, [, : 
No. 109 urm:; Dalloz, Rep, Obligations, 

_No.. 223: Alexandresco, V, p. 80, nota 4). 
70, Deasemenea, art. 909 c. civ. fe. 

(810 c. civ. rom.), care declară nule dona- 
țiunile făcute la anumite persoane este 
o aplicaţiune a prezumpțiunei de dol. 
(Bâdarride, Du dol et de la fraude, ], No.. 
101 urm.; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
909; Alexandresco, V, p. S0,:nota 4). 

71. Tribunalele vor apreciă 'în mod 
suveran, pertinența şi gravitatea faptelor 
alegate şi după ce le vor constată vor 
decide dacă ele au determinat [ucerea 
contractului. (Duranton, X, No. 16$S; De- 
molombe, XXIV, No. 174; Aubry et Rau, 
cd. j-a, LV, $ 545 bis. text și nota 31, p. 
504; Bâdarride, Du dol ct de la fraude, 
I, No. 6, 25 urm.; Massâ et Vergâ sur Za- 
chariae, III, $ 014, nota 4, p- 553; Dalloz, 
Rep. Obligations, No. 200, 224, 225; Suppl., 
Obligations, No. 683; Huc, VII, No. 39; 
Baudry cet Barde, Obligations, |, No. 
119; Alexandresco, V, p. 74, text şi nota 
3, 82). | 

72, In aprecicrea lor, tribunalele vor 
jine seamă de fincţa manoperelor. între- 
huinţate, de -vârstă, sexul, condiţiunea 
socială, starea morală a părților contrac- 
tante, etc. (Bedarride, Du dol et de la 
fraude, |, p: 27 urm-). 
73, Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran şi vor decide dacă dolul a fost 
determinant sau incident. (Dalloz, nep. 
Obligatious, No. 205; Alexandresco, „V, 
p: 74). : 

74 Tribunalele vor apreciă, dease- 
menca în mod suveran, după împrejurări. 
dacă trebueşte să fie anulat contractul 
în cazul când Sar stabili că părţile ar 
fi contractat, chiar dacă nu sar fi între- 
buințat-- manopere frauduloase, însă nu 
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ar fi contractat în aceleaşi condițiuni. (Daltoz, Râp., Obligations, No. 206). 
75, Tribunalele în acest caz vor tre- ui să ia în consideraţiune, mai ales im- 

portanța obiectului asupra căruia una 
dintre părțile contractante a fost înşelată. 
(Dalloz, Râp-, Obligations, No. 206). 
76. Curtea de casaţie are dreptul să 

cenzureze hotărîrea instanței de fond 
care ar admite anularea unui contract 
când dolul a fost comis de o terță per- soană, deoarece legea pronunţă. anularea 
contractului numai în cazul când dolul 
provine dela una diutre părțile contrac- 
tante. (Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 345 
bis, text şi notu 31, p. 304; Dalloz, Rep. 
Cassation, No. 1712; Comp.: Alexan- 
dresco, V, p. 74, nota 3), 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

Î. a) Pentru ca sugestiunea şi capta- 
jiunea, cari nu sunt altceva decât o ra- 
mură a dolului, să poată provocă anu- 
larea unui testament, trebuie ca ele să 
fie exercitate prin uneliiri viclene sau 
alte machinaţiuni, fără de cari -testato. 
rul nu ar fi consimțit să dispue așă cum 
a dispus prin' testament. 

b) Vârsta înaintată a testatorului, boala 
lui oricât de gravă ar fi fost, slăbiciunea 
minţii. afecțiunea pentru persoana în fa- 
voarea căreia a testat, oricât de exage- 
rată ar părea sau ura împotriva acelora 
pe cari i-a înlăturat dela succesiune, nu 
constituesc prin cle înşile motive cari 
să determine anularea testamentului, ci 

Art. 961. — Convenţiunea făcută prin eroare, 
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formează numai prezumpțiuni că voinţa 
testatorului ar fi putut mai uşor fi in- fluențată dacă s'ar fi exercitat asupra 
acestuia machinaţiuni viclene; astfel că dovada acestor manopere şi a modului 
cum au fost exercitate asupra voinţei tes- 
tatorului trebueşte în prealabil făcută 
pentru a se puteă cere apoi în asemenea 
condițiuni anularea testamentului. (Trib. 
Ilfov, S. IV, Si7 din 2 Iunie 1925, Dreptul 
29/925). 

2, Dolul întrebuințat de cumpărător 
îmbătând intenţionat pe vânzător spre a determină un consim ământ, face conven- ţia anulabilă. (Jud. cria, Cartea de jud. 
No. 612 din 1925, Jur. Gen, 1926 No. 189). 

„ Pentru ca să existe dol în sensul art. 960 din codul civil, trebuie să se constate nu numai mijloacele dolozive întrebuințate, dar să se stabilească că vânzătorii nu ar fi consimţit altfel la ad- judecare; faptul că reprezentanţii Pri- 
mărici, cumpărătorul, ar fi spus vânză- 
torilor că imobilul este supus expropie- 
rei şi dărâmărei imediată, nu constitue 
machinaţiunea dolozivă şi nici machinu- 
ție fără epitet, pentru că aceâ afirma=: 
ție nu eră mincinoasă, dacă în fapt eră 
„exact că imobilul fusese declarat ca 
supus exproprierei, deşi în urmă nu l-a 
mai întrebuințat lucrărilor de dliniere. 
(C. Apel Bucuresti S. 1I, 35 din 15 Fe. 
bruarie 1926, Bul. C. Apel 10/926). . 

4. Dolul. spre a anulă convenţia, ire- 
buie dovedit în toată complexitatea lui, 
manoperele să fie a celeilalte părți con- 
tractante şi de natură a alterâ liberul 
consimțământ. (Jud. JIerţa 291 din 196, 
Jur. Gen. 1926, No. 1095), , 

dol, nu este nulă de drept, ci dă loc numai acțiunei de nulitate +). 
(Civ. 959, 1157 urm., 1167, 1190, 1900; Civ. Fr. 1117). 

) 
Text, fr. Ari, 1117. —'" La convention contractte par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit, elle donne sculement lieu, î une action en 

nullit€ ou en rescision, dans les cas et de la manitre expliquts î, la section VII 
du chapitre V du present titre. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină), 

Mostenitori 2, 12, . 
Natura contractului 1. 
Nulitate 1-12, 
Nulitate relativă 1, 2, 
Obiect 1, 
Ratificare 2, 
Ratificare expresă 
Ratificare ţacită 2, 
Restituire 7. 
Revendicare 9, 
Terţe persoane 8—11, 13. 
Violenţă 1, 2, 5, 8, LE : 

” at) 

1) Art. francez corespunzător 1117, continuă: „ou 

Anulare, a se vedcâ cu- 
vântul: „Nulitate*, 

Apreciere suverană 5. 
Bună credinţă 10, 11. 
Cauză 1. 
Creditori 4. 
Daunc-interese 7, 10, 13. 
Dol 1, 2, 5, 8, 10—13. 
Efecte 6—13, 
Eroare 1,2,5, 8, 11, 13. 
Executare 6, 7, 
Mobile 9. 

2, 3, - . 

  

quts ă la section VII du chapitre V du present titre*. 

„= Vinnei, 

" Doctrină, 

4. Potrivit. dispoziţiunilor art. ft17 ce. 
civ. fr: (901 c. civ. rom.), de câte ori con_ 
simțământul a fost dat din eroare sau: 
smuls prin violență sau-surprins prin dol, 
convenţiunea, afară de cazul când eroa- srea ar fi căzut 'asupra naturei conven- 

asupra obiectului ei și asupra în- 
săşi existenței cauzei obligaţiunei, nu este 
nulă de drept sau inexistenă, ci va puteă 
fi anulată după cererea părții care a su- 

en rescision, dans les cas et de la manitre expli- 
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ferit eroarea, violenţa sau dolul. (Baudry 
et Barde, Obligations, [, No. 93; Alexan- 
dresco, V, p. 82). - 
9, Nulitatea prevăzută de art. til? c. 

civ. fr.. (901 c€. civ. rom). este relativă 
şi nu poate fi cerută decât de persoana 

care a suferit eroarea, violență sau dolul 
sau de moştenitorii săi, putând fi raticată 

atât în mod expres cât şi tacit. (Baudry et 
Barde, Obligations, ], No. 98; Alexan- 
dresco, V, p. 87). . 

'- 3, Ratificarea expresă a nulităţii nre- 

văzută de art. 1117 c. civ. fr. (9601 ce. civ. 

rom.), va trebui să îndeplinească condi- 

țiunile prevăzute de art. 1535 c. civ. Îr. 

(L150 c. civ. rom). (Alexandresco, V, p. 

s?). . 

4 Autorul dolului sau creditorii săi 

nu au dreptul să ceară anularea conven- 

țiunci. (Alexandresco, V, p. 87 nota 3). 

5, Tribunalele vor apreciă în mod su- 

veran dacă a existat eroare, violență san 

dol, caz în care vor admite acţiunea în 

anularea convenţiunei. (Alexanuresco, YV, 

p. SS). , , 

G. Efectul anulării contractului va i 

ca partea care nu şi-a dat consimţămân- 

(ul în mod liber nu va îi obligată la exe- 

cuiarea contractului care a fost anulat. 

(Alexandresco, V, p. 88). 
7. In cazul când contractul fusese exe- 

cutat în momentul anulării lui, părţile 

contractante îşi vor restitui cecace au 

primit, dacă e posibil, iar partea care nu 

şi-a dat consimţământul liber, având 

dreptul să ceară şi daune-interese. (A- 

lexandresco, V, p: SS, 89). 
- 8, In caz de anularea unui contract 

pentru cauză de eroare şi violență, ho- 

tărirea de anulare este opozabilă terţelor 

persoane, dacă bine-înţeles au figurat ca 

părți în proces, deoarece partea cu care 

sa contractat neavând nici un drept nu 

a putut de asemenea transmite nici un 

drept terţelor persoane. (Demolombe. 

XXV, No. 150, 157; Larombiere, Obliga- . 
tions, Art. 1110, No. 31. Art. 1114, No. 18: 
Mourlon, Il, No. 1062; Demante et Colmet 
de Santerre, Y, No. 27 bis, III; Huc, VII, 

No. 41; Baudry et Barde, Obligations, |, 
No. 126; Alexandresco, V, p. 89). 
9, In privinţa lucrurilor mobile dobân- 

dite de terţele persoane, se vor aplică 

- avcă, recurs contra autorului lor: ( 

şi autorului dolului. 

CONVENȚIUNII.OR Codul civil 

dispuziţiunile art. 2279 c. civ. în. (1909 e. 

civ, rom.), şi deci ele nu vor putcă fi 

revendicate decât în conditiunile prevă 

zute de acest articol. (Bedarride, Du dol 

ct de la fraude, Î, No. 255 urm; Iluc, 

VII, No. 41; Baudry et Barde, Obligations, 

1, No. 126, nota 1; Alexandresco, V, n. 
S0, nota 2)- 

10. In caz de anularea unui contract 

pentru cauză de dol, după o părere, anu- 

larea nu este opozabilă terţelor persoane 

succesori cu titlu particular de bună cre- 

dinţă ai părţii contractante, deoarece do- 

lul nu e propriu zis un viciu al consim- 

ământului, ci dă loc numai la acţiunea 

în daune care nu poate îi exercitată con: 

tra subachizitorilor întrucât este perso- 

nală autorului dolului şi nu trece la suc- 

cesorii cu titlu particular de bună cre- 

dință. (Marcad6, Art. 112), 

| |. După altă părere, în caz de anu- 

larea unui contract pentru cauză de dol, 

anularea este opozabilă terjelor persoane 

succesori cu titlu particular ai autorului 

dolului, chiar de bună credință, deoarce 

dolul este un viciu de consimţământ şi art. 

ILiZ e. civ. fr, (904 c. civ. rom), nu face 

nici o deosebire între acţiunea în anu- 

lare, fic că rezultă din eroare, violenţă 

sau dol; în acest caz .terții achizitori vor 
Duran- 

ton, X, No. 180; Demolombe, NXIY, No. 

190; Larombitre, Obligations, Art. 1116, 

No. 12; Mourion, Il, No. 1062 urm:; De: 

manie et Colmet de Santerre, YV, No. 27 

bis, ILL; Aubry ct Rau, ed. 4-a, 1V, $ 536, 

p. 259; Bedarride, Du dol ct de la fraude, 

|, No. 277; Laurent, XIX, No- 73, 76; lluc, 

VII, No. 41; Baudry et Barde, Obligations, 

1, No. 126; Alexandresco, V,p.9%0,91). 

19. În ceeace: priveşte moştenitorii 

universali, anularea le este opozabilă ca 
(Demolombe, XXIV, 

No. 189; Huc, VII, No. «i; Alexandresco, 

V, p. 90, nota 1). , 

13, Când eroarea şi dolul dau loc nu-. 

mai la o acţiune în 'daune, acţiunea nu 

se va puteă introduce decât contra părții 

“ontractante, deoarece acţiunea este per- 

sonală, iar nu şi contra terţilor subachi- 

zitori. (Alexandresco, V, p. 91). 

14 A se vedea: art. 1900 din codul 

civil cu notele respective. i A 

"Secţiunea IIL. — Despre obiectul convenţiunilot. 

Art, 962. — Obiectul convenţiunilor este acela la care păr- 

1311, 1492; Civ. Fr. 1126). 
iile sau numai una din părţi se obligă. (Civ. 948, 963 urm., 1310, 

| Tezt, fi. Avt. 1126. — 'Tout contrat a, pour objet une chose qu'une partie 
. * s . . 4 . “ a . 

s'oblige ă donner, ou qwune partie s'oblige ă faire ou ă ne pas faire. 

| INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), i 

Apreciere suverană 16. 
Artist 28, 
Bune moravuri 12, 32, 

; 

Abţinere 1, 7, 
Afecţiune 35.. 
Amanet 10, 

Cauză 6. Contracte sinalagmatice 6, 

Cesiune de creanţă 14 Culpă 21, 25. 

Comerţ 11. Datorie morală 35, 

Comodat 10. - Daune-interese 9, 17, 18, 

Condiţiune 30. 
Constrângere 9, 

19, 25, 4, 
Deosebire 3, 4. 
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Determinare 14. 
Dobânzi 20, 
Donaţiune 10. 
Dovadă 17, 
Drepturi 7, &. 
Ichitate î6. 
Existenţă 14, 13, 44. 
Fapt 1,7, 141, i, 32, 
Fapt imoral 12, 
Fals 14. 
Folosinţă 10. 
Gaj în. 
Garanţie 31, 
Ignoranţă 17. 
Imposibilitate 11, 
Indoială 31, 36, 
Inexistenţă 12, 25, 27. 
inşela:c 4, 
Întere>, a se vedeă cu» 

vântul: „Utilitate“, 

Lipsă de obiect 2, 12, 15, 
Locaţiune_ 10. 

vântul: „Inexistenţă“* şi 
15, 17, 22, %, 

Obiect î urm. 
Obligaţie 3, 4, 5. 
Oblipaţie morală 35, 
Omisiune 7, 
Ordine publică 12, %, 
Perderea iucrului 15—93, 
Perdere parţială 16. 
Poscsiune îv, 
Posibilitate 11, 252%, 
Preţ Ș, 10, 20, 24, 
Probă 17, 
Producţiune 

u 

  

   

- intelectuată 
dă: . 
De, Proiesiune literară şi ar 

tistică V, 
Proprietate 10. 
Restituţiune 20, 21, 
Rezoluţiune 16, 

“Schimb 10, 
” Scriitor %, 

ă 17. 
Lucru 1, 7,0, 11, 13, 15— Suzi 4. 

23, 25, 20, 33, SH, Termen 3), 
l.ucruri incorporale 7, 8. 
Lucruri materiale 7, 9. 
Xuliţate, a se vedeă cu- 

Utilitate 11, 33—3%6, 
Vindere-cumpărare 5, 10, 

16, 10 —24,   
Doctrină. 

|. Obicetul contractului poate constă 
întrun lucru, întrun fapt sau intro ub- 
ținere, (Alexandresco, Y, p. 10$, 109). 

2, Lipsa de obiect împiedecă formarea 
contractului deoarece existența unui o- 
biect cert este o condiţiune esenţială 
pentru valabilitatea unei convențiuni. 
(Demolombe, XXIV, No. 299; Larombitre, 
Obligations, Art. 1120, No. 1, 2). 

2, Nu trebueşte să se confunde obice- 
tul contractului cu obiectul 'obligaţiunei, 
deoarece obiectul obligaţiunei este ceeace 
face materia angajamentului iar obiectul 
contractului este însăşi obligaţia. (Mour- 
lon. II, No. 109, nota 1; Iluc, VII, No. 
63; Baudry ct Barde, Obligations, |, No. 
245; Planiol, II, No. 998; Alexandresco, 
V, p. 105, nota 1). 

A, Cea mui mare parte dintre comen- 
tatori nu fac diferenţă între obiectul con- 
tractului şi obicctul obligaţiunei. (Demo- 
lombe, XAIV, No. 300; Demante ct Col- 
met de Santerre, V, No. 40; Aubry et Rau. 
cd. 4-a, IV, $ 344, p. 315; Comp: Alexan- 
dresco. Y, p. 108, nota 1). 

5, Un contract poate sii cuprindă mai 
multe obligaţiuni şi fiecare obligaţie are 
obiectul său particular, aşă încât un con- . 
tract va avei atâtea obiccie câte obli- 
gațiuni cuprinde. Astfel, în contractul de 
vânzare, lucrul vândut şi preţul sunt 
două -obiccte ale acestui contract. (De- 
molombe, AXIV, No. 300; -Demante ct 
Colmet de Santerre, V, No. 40; Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 405). 

6. Câte odată 'se confundă noţiunea 
de obiect cu noţiunea de cauză; astfel 
în contractele sinalapmatice, se zice că 
obiectul uncia din obligaţi serveşte de 
cauză celeilalte obligaţiuni. şi reciproc. 
(Larombicre, Obligations. Art. 1126, No.3), 

7, Obiectul contractului poate fi orice 
lucru care poate aduce omului vreo uti- 
litate sau avantaj; astfel, pot formă o- 
biectul contractului: lucrurile incorporale 
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sau drepturile şi lucrurile materiale, fap- 
tele sau acţiunile omului, omisiunea sau 
abținerea dela fapte. (Demolombe, XXIV, 
No. 501, 317; Larombitre, Obligations, 
Art. 1127, No. 2, 3; Demante et Colmet 
de Santerre, V, No. 40; Aubry ct Rau, 
cd. -a, LV, $ 544, text şi nota 1, p. 315; 
Dalloz, Râp., Obligations, No. 400, 493; 
Laurent, XVI, No. 74; Iluc, VII, No. 04, 
65; Baudry cet Barde, Obligations, I, No. 
245, 257; Planiol, 1], No. 999; Alexandresco, 
V, p. 110, text şi nota 1). 

8. Obiectul contractului poate îi nu 
numai un lucru material, ci şi un lucru 
incorporal, un simplu drept sau chiar o 
producțiune nematerială a inteligenţei 
sau geniului. (Larombicre, Obligations, 
Art. 1127, No. 4). 

9, icci cure au promis un act care de- 
pinde de o profesiune literară, şuunţilică 
sau artistică nu pot fi constrânşi ca să-şi 
execute obligaţia lor, ci pot fi obligaţi 
numai la daunecinterese.  (Larombicre, 
Obligations, Art. 1155, No. 15; Aubry et 
Rau. ed. 4-a, IV, S 544, p. 514). 

10. Cu toate că dispoziţiunile art. 1127 
c. Civ. Îr. au fost eliminate de legiuitorul 
român, totuşi ele îşi găsesc aplicaţiunea 
și în dreptul român şi deci contractul 
poate avcă de obiect nu numai: pro- 
prictatea unui lucru, cum este vânzarea. 
schimbul, donaţiunea ci şi folosinţa lui 
cum este închirierea. comodaiul sau uu- 
mai posesiunea lui,. cum este amanctul. 
(Alexandresco, V,.p. 109). 

(1. Peniru ca un lucru sau un fapt 
să poată face obiectul unui contract, tre- 
bueşte ca să îndeplincască următoarele 
condițiuni; 1) să 'existe actual sau să 
poată există în viitor: 2) să fie determl- 
nat cel puţin în specie; 5) să fie în co- 
merţ; 4) să fie posibil; 5) să fic «util; 6) 
să fie în puterea .celui care se obligă. 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 407). : : 

42. Orice convențiune care nu are 
obiect sau care are de obiect un fapt imo- 
ral sau ilicit este inexistentă, (Alexan- 
dresco,_V, p. 109, îti)... 

13, Numai lucrurile care există în 
natură pot face obiectul unui contract. 

"(Toullier, VI, No. 122. 125; Demante et 
Colmet de Sunterre, Y, No. 42 bis; Lau- 
rent, XVI, No. 75; Baudry et Barde, O- 
bligations, IL, No. 245). 
„Î4&. Nu există contract dacă obicetul 

său îl formează cesiunea unei creanţe care 
nu există, aparența sa fiind fondată nu- 
mai pe titluri false. (Dalloz, REp., Suppl., 
Obligations, No. 141; Huc, VII, No. 67). 

15. Dacă lucrul care trebuiă să facă 
obiectul contractului pierise dejă în mo- 
mentul acordului de voințe, contractul 

- este nul din lipsă de obiect. (Demolombe, 
XALV, No. 521; Larombitre, Obligations, 
Art, 1128, No. s; Demante ct Colmot de 
Santerre, V, No. 42 bis; Aubry et Rau, ed. - 
4-a, LV, S 544. text şi nota 15, p. 315; Huc, 
VII, No. 67; Bandry et Barde, Obligations, 
I. No. 246; Planiol, II, No. 1007; Alexan- 
dresco, V, p. 100), - 
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16. Dacă în momentul acordului de 

voințe, lucrul care a :făcut obiectul con- 

tractului pierise parţial, tribunalele vor 

npreciă dacă pierderea este astfel încât 

dacă părţile ar îi cunoscut-o. ele nu ar 

fi contractat, caz în care contractul va fi 

“rezolvit, sau dacă contractul -trebueşte 
menţinut făcându-se o scădere din pret, 
potrivit dispoziţiunilor fixate de lege la 
materia vânzării, care fiind bazate pe 

echitate pot fi întinse şi la alte contracte: 

(Demolombe, XXIV, No. 322; Larombitre, 

Obligations, Art. 1128, No. 8; Baudry ct 

Barde, Obligations, |, No. 246; Alexan- 
dresco, V, p. 109, nota 1). 

17. In cazul când ambele părţi con- 

tractante nu cunoşteau pierderea lucru- 

lui care a făcut obicctul contractului, 

nulitatea contractului se va pronunţă fără 

acordarea de daune-interese. (Larom- 

bitre, Obligations, Art. 1128, No. 9). 

18. După altă părere, acel care a vân- 

dut un lucru a cărui picrdere nu 0 cu- 

noşteă în momentul contractării va da- 

tori daune-interese dacă nu dovedeşte că 

imnoranţa sa eră scuzabilă, (Baudry ct 

Barde, Obligations, IL, No. 246; Comp:: 

Alexandresco, V, p. 109, nota 1). 
19, Dacă vânzătorul cunoșteă pierde- 

rea” lucrului în momentul contractării, 

el va datori daune-interese. (Demolombe. 

XXIV, No. 321; Larombitre, Obligations, 
Art, 1198. No. 9; Baudry et Barde, Obli- 
pgations, I,: No. 246; Alexandresco, YV, p. 

109, nota 1). : 

20. Dacă vânzătorul cunoşteă pierde- 

rea ]ucrului în momentul contractării şi 

totuşi a primit preţul vânzării, el va da- 

tori restituirea preţului și procente. (Dal- 
loz, Rep., Obligations, No. 483). 

94, În cazul când cumpărătorul cu- 

noşteă pierderea Iucrului în momentul 

contractării, pierdere care eră necunos- 

cută de vânzător, cumpărătorul poate li 

obligat să plătească preţul iar dacă l-a 
plătit dejă, nu poate cere restituirea lui. 

deoarece cste în culpă că a înşelat pe 

vânzător. (Larombitre, Obligations, Art. 

1128, No. 9; Dalloz, Rep. Obligations, No. 

485). | | 
99, In cazul când ambele părţi con- 

tractante cunoşteau pierderea lucrului, în 

momentul contractării,. după o părere, 
contractul este nul. (Toullier, VI, No. 12+: 
Dalloz, Râp.: Obligations, No. 455), 
28, După altă părere, în cazul când 
ambele părţi contractante cunoşteau picr- 

derea lucrului, în momentul 'contractu- 

lui, contractul va rămâne valabil. (Du- 
ranton, XVI, No. 185; Larombiăre, Obli- 
gations, Art. 1128, No. 9 Troplong.-Vente» 
1, No.: 253). | : 

94, Dispoziţiunile prevăzute 
precedente pentru vânzare. îşi găsesc a- 
plicaţiunea la toate contractele, (Demv- 

lombe, XXIV, No. 322: Larombitre, Obli- 
gations, -Art. 1128, No. S; Baudry et 
Bărde;. Obligations, I, No. 246; Alexan- 
dresco, V, p. 109). . 

25, Dacă lucrul promis este imposibil 
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de dat sau de făcut, nu există contract; 

în acest caz, neexecutarea convenţiunei: 

nu dă loc la acordarea de daune-interess,. . 
afară dacă cel care a promis este în culpă. 

(Demolombe, XXIV, No. 316; Larombitre,- 

Obligations, Art. 1128, (No. 1; Dalloz, 

Râp., Obligations, No. +92; Laurent, XVI, 

No. S0; Huc, VII, No. 67; Baudry et Barde,. 

Obligations, I, No. 289; Planiol, II, No. 

1006; Comp.: Alexandresco, V, p. 110, text 

şi nota 2). , 
26. Pentru aprecierea posibilităţii, se: 

va luă în considerare numai lucrul în; 
el însuşi iar nu greutatea în care se gă- 

seşte debitorul să-şi execute oblisaţia,. 
deoarece el nu trebuiă să se oblige. (Dal- 
loz. Rep, Obligations; No. 494). 
27. |n cecace priveşte imposibilitatea 

faptului care a făcut obiectul convenţiu-- 
nei, contractul w'are existență decât în 
cazul când este vorba de o imposibilitate: 

„absolută şi perpetuă; în cazul când este: 
vorba de o imposibilitate care nu există 
decât pentru debitor, el va [i răspunzător 
pentru neexecutareu contractului, deoa- 
rece imposibilitatea este personală și tre-- 
buiă s'o prevadă. (Demolombe, XXIV, No: 
318; Larombicre, Obligations, Art. 1125,. 
No, 5; Mourlon, If, No. 1096: Dalloz, Rep., . 
Obligations, No. 484, 493; Laurent, XVI, 
No. 80; Baudry ct Barde, Obligations, 1. 
No. 259; Planiol, 1], No. 1006; Alexan-- 
dresco, V, p. 110, nota 2). 

99. Asiiel, un artist care sa obligat 
să execute o lucrare, nu poate să se sus- 
tragă dela aceste 'obligaţiuni 'sub pre- 
textul că este în imposibilitate să-şi ție- 
angajamentul deoarece nu are inspiraţie. 
(Aubry ct Rau, ed. -a, IV, S 544,.p. 514; 
Laurent, XVI, No. 80). 
29, Acceaş soluţiune se va da şi în: 

cazul când un scriitor s'a obligat să com-- 
pue o lucrare destinată publicaţiunei sau 
reprezentaţici. (Aubry et Rau, ed. t-a, IV,. 
$ 344, p. 314). - ! 

20, În cazul când imposibilitatea esie: 
numai temporală, contractul se formeazi, 
însă obligaţia va avcă de obiect un lucru 
viitor, ca fiind cu termen sau condiţio- 
nată. (Demolombe, XXIV, No. 319; La-- 
rombitre, Obligations, Art. 1128, No. 5;. 
Dalloz, Râp.. Obligations, No. 455; Baudry 
ct Barde, Obligations, I, No. 291). ! 
84, In cazul când există îndoială asu- 
pra posibilităţii sau imposibilității unui 
lucru, convenţiunea care intervine în sco-- 
pul de a garantă posibilitatea acestui: 
lucru. poate fi-considerată valabilă. (Huc, 
VII, No. 67). E 

382, Un fapt ilicit adică un fapt con-. 
trar ordinei publice sau bunurilor mora- 
vuri Sau. prohibit de o dispoziţiune ex- 
presă de lege, nu poate formă obiecțul' 
unci convenţiuni, deoarece. în acest caz" 
există imposibilitate morală sau' legală. 
(Demolombe,: NXIV, 'No. '523 urm.:: De-. 
manie ct Colmet. de Santerre,_ V. No. 42: 
bis; Aubry et Rau, ed. d-a, IV, S 54, p. 
519; Laurent. XVI,-No. 82; Huc, VII, No. 
70; Baudrv ct: Barde. Obligations, ..No:
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:292; Planiol, II. No. 1009 urm. Alexan- 
-dresco, V, p. 110). 

33, Pentru ca un lucru să poată face 
“obiectul unei convențiuni, trebueşie ca 
“el să fie folositor celui care îl primeşte, 
adică să-i procure un avantaj. (Demo- 
iombe, XXIV,:No. 510 urm:; Larombiâre, 
Oblizations, Art. 1129, No. 57 urm.; Au- 
bry et Rau. ed. 4-a, 1V, $ 344, p. 320; Dal- 
oz, Rep, Obligations, No. 457, 496; Bau- 
dry ct Barde, Obligations, I, No. 293; A- 
'lexandresco, Y, p. 195). 

84, Utilitatea lucrului care face o- 
bicetul convenţiunei, trebueşte să poată 
fi apreciată în bani, deoarece în caz de 
:ncexecutare, obligaţia nu s'ar puteă trans- 
formă în daune-interese și neavând sanc- 
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țiune, ca_mut poate există. (Pothier, Obli- 
gations, No. 158 urm.; Toullier, VI, No. 
146; Aubry ct Rau, ed, 4-a, IV, $ 5344, p. 
520; Dalloz, Rep. Obligations, No. 487, 
+90; Laurent, AVI, No. 8t; Baudry et 
Barde, Obligations, 1, No. 293). , 

385, Un simplu interes de afecţiune 
nu cste de ajuns, afară de cazul când o- 
bligațiunea arc în acelaş timp de scop, 
îndeplinirea unei datorii morale. (Aubry 
ct Rau, cd. 4-a, 1V, $ 344, p. 320). , 

36. Pentru ca o convenţie să fie 
nulă trebueşte ca inutilitatea să apară 
cu evidenţă iar în caz de îndoială, con- 
venția se va menţine. (Dalloz, Rep, O- 
bligations, No. 457). ă 

Numai lucrurile ce sunt în comerciu pot îi obiectul - 
(Civ. 476, 418, 965, 1156, 1310, 1492, 1844; Civ. 

Teat. Jr. «Art, 11285. — Il my a que les choses qui sont dans le commeree 
-qui puissent ctre l'objet des conventions. 

INDEX ALFABETIC 
" (la doctrină). 

Acra 
Animale bolnave %. 
Bunici 6, 10. 
"Cesiune 17, 18, 19. 
Chentelă 18, 19, 2, 
"Comerţ, a se vedeă cu- 

vintele; „Lucruri afară 
din comerţ“, „lucruri în 
comerţ“. 

Comune 26, 33 
-Concesiune 8. 
Cult 6, 10. 
“Cursuri de apă navigabile 

6, 
Decoraţiuni 14, 15, - 
Demisiune 16. 
Destinaţie 5—11, 
Distribuţia justiţiei 14, 
Dotă 23, 31. 
Drepturi exclusiv perso- 

nale ş, 
Drumuri publice 6, 10, 
Farmacie 27. 
Femee 35. 
Fortificaţii 6, 10. 
-Funcţionar particular 17. 
Funcţionar public 14—17, 
Imobile rurale 32. 
Împroprictârire, a sc ve- 

aeă cuvintele: „Pâmân- 
turi clăcăşeşti*, 

Inexistenţă, a se vedea 
cuvântul: „Xulitate“, Străini 3%, 

Interzişi 25, Substanțe toxice 27. 
Invăţători 35, Suveranitate 13, 14, 15, 
potecă 23. Terţe persoane & . 
Lege rurală, a se vedeă | Vindere-cumpărare 22, 33, 

cuvintele: „Pământuri | . 24, 31—34, . 
clăcăşeşti“, ” : i 

„* Doctrină, 

  

Locaţiune 3. 
Lucruri afară din comerţ 

2—16, 18, 21, 22, 27—33, 
Lucruri comune 3. 
Lucruri în comerţ î. 
Lumină 3 
Mare 3, 6. 
Medic 18, 19, 20, 
Minori 25, 35, 
Monopol 1, 24. 
Natura lucrurilor 2, 3, 4, 
Nulitate 41, 12, 15, 16, 18, 

34, 36, 37, 

Ordine publică 27, 3%, 
Otravă :7, 
Pământuri clăcăşeşti 33-— 

Pământuri rurale 3%. 
Preoţi 35 
Preţ 15, 16, 17, 20. 
Proprietate privată 9,10. 
Proprietate publică 2,3, 
5= 

Sâtcni, a se vede cuvin= 
„tele: „Pământuri clăcă- 
şeşti*, 

Schimb 38. 
Servitute 8. 
Stabilimente publice 26. 
Starea persoanelor 4, 30, 

- Stat 26, 2, 

(. Potrivit dispoziţiunilor art. 1128 ce. 
civ. Îr. (965 e. civ. rom.), numai lucrurile 
se sunt în comerţ pot fi obicctul unui 
“contract. Regula pusă în acest articol 
trebueşte înţeleasă în sensul, că lucrurile 
“ce nu sunt în comerţ nu pot face obiec- 

tul unci convenţiuni incompatibile cu 
scopul pe care legea şi l-a propus sco- 
tându-le din comerţ, iar nu că aceste lu- 
cruri nu pot face obiectul nici unci con- 
vențiuni. (Laurent, XVI, No. 79; Huc, VII, 
No. 67; Baudry cet Barde, Obligations, 
I, No. 248; Comp.: Alexandreseo, V, p. 
118). ” 

2, Sunt lucruri afară din comerţ, lu- 
crurile care, prin natura lor, nu sunt. 
susceptibile de proprietate privată. (Dal- 
loz, Obligations, No. 469; Alexandresco, 
Y, p. 118). 

- 8, Astiel. sunt afară din comerţ, prin 
natura lor, lucrurile denumite comune de- 
oarece se foloseşte toată lumea de ele şi 
nu' sunt susceptibile de proprietate pri- 
vată, cum sunt: aerul, lumina, marca, etc. 
(Demolombe, XXIV, No. 330; Larombierre, 
Obligations, Art. 1128, No. 11; Demante et 
Colmet de Sanierre, V,. No. 42 bis: Lau- 
rent, XVI, No. 79; Baudry ct: Barde, O- 
bligations, I, No. 248; Alexandreseo, V, 
p. 118). : 

da Deasemenea, sunt afară din comerţ, 
prin natura lor, drepturile care sunt ali- 
pite' în mod exclusiv de persoana cuiva, 
în special, cele care constituesc starea 
persoanelor. (Dalloz. Rcp., Obligations, 
No. 5192; Suppl., Obligations, No. 159). : 
“5, Sunt afară din comerţ, lucrurile 
care din cauza destinaţiei lor legale, nu 
sunt susceptibile de proprietate privată. 
(Dalloz, Rcp., Obligations, No. 465 urm:;: 
Alexandresco, V. p. 118). : 

* 6, Lucrurile afară din comerţ prin 'de-. 
stinaţiunea lor sunt lucruri afectate uzu- 
lui comun al tuturor oamenilor sau la 
oarecare servicii publice şi cărora o pro- 
prietate particulară le-ar ridică destina- 
ţia, cum sunt; anumite drumuri publice, 
cursurile de apă navigabile sau plutitoare, 

— 428 —



Art, 963 

malurile mării, fortificațiile» de răsboi, 
edificiile conservate cultului, ete. (iJemo- 
lombe, XXIV, No. 330; Larombicre, Obli- 
pations, Art. 1128, No. 15; vemante et 
Colmet de Santerre, Y, p. 42 bis; valloz, 
Rep, Obligations, No. 466; Laurent, AVI, 
No. 79; Ilue, VII, No. 69; Baudry et Barde, 
Obligations, 1, No. 2483; Alexandresco, v, 
p. 118). , 

7, Lucrurile afară din comerţ prin de- 
stinaţia lor legală, nu sunt susceptibile 
de proprietate privată cât timp subsistă 
afecțiunea lor. (Larombitre, Obligations, 
Art. 1128, No. 16; Alexandresco, V, p. 118). 
-8, Lucrurile afură din comerţ prin de- 

stinația lor- legală pot face obiectul ori- 

căror contracte compatibile cu menţinerea 

destinaţiei lor; astfel, ele pot:fi grevate 

de unele servituţi, pot face obiectul unor 

contracte de locaţiune sau concesiuni pre- 

care pentru concedent, însă de aceste 

contracte particularii se pot prevală în 

raporturile lor cu terțele persoane. (La- 

rombitre, Obligations, Art. 1128, Ao. 16; 

Laurent, XVI, No. 29: Baudry et Barde, 
Obligations, |, No. 248). 

9, Lucrurile afară din comerţ priu 

destinaţia lor legală, reintră în comerţ 

când destinaţia lor încetează. (Dalloz, 

Rep., Oblisations, No. 466). 

10. Astiel reintră în comerţ, drumu- 

rile publice -părăsite, forturile care nu 

mai sunt forturi de răsboiu, bisericile care 
nu mai servesc la cult, etc. (Larombitre, 

Obligations, Art. 1125, No. 15; Dalloz, 

Râp., Obligations, No. 466). - 

Î („ Convenţiunile privitoare la lucruri 

afară din comerț prin destinatia lor le- 

gală sunt nule, chiar dacă ulterior desti- 

naţia lor ar încetă; dacă însă convenţiu- 

- nea s'a făcut pentru timpul când va încetă 
destinajia lor, convenţia este validată 
prin încetarea destinaţiunei. (Larombiăre, 
Obligations, Art. 1128, No. 15; Huc, VII, 
No. 69; Alexandresco, V, p. 119, nota). 

12, Convenţiunea care ar aveă de o: 

biect lucruri afară din comerţ, ar fi 
inexistentă, chiar dacă sar fi contractat 

sub condiţiunea ca lucrul să reintre în 

comerț. (Alexandresco, V, p. (18). _ , 

43, Sunt afară din comerţ, drepturile 

inerente suveranităţii. (Dalloz, Rep. O- 
blisations, No. 469). | 

(4, Astfel sunt drepturi inerente su- 
veranității: dreptul de a împărți drep- 
tatea, dreptul de a numi în serviciile 
publice,. dreptul de a conferi. oarecari 
grade sau oarecari distincțiuni onorifice. 
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(Dalloz., Rep., Obligations, No. 469, 471). 
15, Deoarece drepturile inerente su- 

veranităţii sunt afară din comerţ, rezultă 
că. orice convenţiune care are de obiect, 
ca în schimbul unui preţ obţinerea dela 
Şeful statului sau delegaţii 'săi, graţii, 
locuri sau favoruri, sunt atinse de nuli- 
tate, afară de dispoziţiune contrară în 
lege. (Dalloz,-Rep., Obligations,. No. 469, 
561)... e ” - 

16. Orice convenţiune -prin care. un 
înncţionar: public! s'a : obligat. să. demisio- 
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neze în schimbul unui preţ, pentru a face 
loc unei alte persoane în funcțiunea sa, 
este inexistentă. (Troplong, YVente, [, No. 
220; Baudry cet Barde, Obligations, |, No. 
250; Alexandresco, V, p. 120). 

(7. Persoanele a căror funcțiune nu e 
considerată ca o funcţiune publică pot so 
cedeze în schimbul unui preţ. (Baudry et. 
Barde, Obligations, |, No. 255; Alexan- 
dresco, V, p. 120). 

18. Clientela unui medic, după:o pă- 
rerc, este un lucru afară din comerţ de- 
oarece depinde: exclusiv de încrederea 
bolnavilor asă încât în principiu și cet. 
puţin în mod direct, nu poate face obiec- 
tul unui contract de cesiune. (Aubry ct 
Rau, cd. 4-a, 1V,.S 544, p. 316; Laurent, 
NALV; No. 96; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, I, No. 238; Alexandresco, V, p. 121). 

19. După altă părere, clientela unui 
medic poate fi cedată deoarece nimic nu 
se opune la aceasta. (Demolombe, XXIV. 
No. 342). 
20, Convenţiunea prin care un medic 

sar obligă față de un alt medic, ca în 
schimbul unui preţ, să-l recomande clien-— 

„ilor săi şi să-l substitue în consultaţiunile 
ce le dă bolnavilor, este valabilă. (De-- 
molombe, XĂIY, No. 342; Aubry et Rau, 
cd, d-a, IV, $ 544, p. 316: Dalloz, Rep. 
Suppl-, Medeeins, No. 25; Laurent, XXIV, 
No. 96; Baudry et Barde, Obligations, |, 
No. 258; Comp.: Alexandresco, |, p. 121). 

D4. Sunt afară din comerţ lucrurile: 
pe care legi speciale le-au sustras din 
circulație momentan sau pentru totdea- 
una (Dalloz, R€p., Obligations, No. 4165,. 
409). 

95, Astfel sunt afară din comerţ, lu- 
cerurile a căror vânzare este oprită de: 
lege. (Dalloz, Râp:, Obligations, No. 475). 
23. Bunurile dotale care nu pot [i 

nici înstrăinate, nici ipotecate, pot îi o- 
bieciul tuturor contractelor care nu atiug- 
dreptul de proprietate al femeici dotale, 
deoarece punerea lor afară din comerţ 
are un interes relativ. (Larombitre, O- 
bligations, Art. 1128, No. 26: Laurent, 
XIV, No. 79; Huc, VII, No. 69). 
-24, Lucrurile a căror.. înstrăinare a. 

fost oprită de lege numai în privinta. 
unor persoane anumite, nu sunt conside- 
rate afară din comerţ. (Dalloz, Râp., O- 
bligations, No. 479). 
25, Astfel lucrurile aparţinând mino-: 

rilor şi interzişilor nu sunt afară din co- 
mert. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 479).. 
"28. Deasemenea bunurile aparținând 
Statului, comunelor şi stabilimentelor pu- 
blice. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 479).. 
27, Lucrurile sunt afară din comerţ 

pentru oarecari consideraţiuni de ordine- 
publică care opresc înstrăinarea şi li- 
bera lor circulaţiune. Astfel sunt sub- 
stanţele toxice care nu pot fi vândute: 
decât de farmacişti. (Alexandresco, V, p.. 
119, text şi nota 1). . 
28. Deasemenea este oprită înstrăina- 

rea şi libera circulațiune a animalelor 
bolnave sau infectate de o boală conia-: 

24 —  
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“xioasă. (Laurent, XXIV, No. 94; 
“et Barde, Obligations, I. No. 
louard. Vente, 
A. p. 119), 

29. Sunt deasemenea în afară de co- 
“merţ, lucrurile asupra cărora Statul şi-a 
rezervat exclusiv monopolul. (Iluc, VII, 
No. 71: Alexandresco, V, p. 119). 

380. Starea civilă a persoanelor este 
in mod absolut afară din comerţ şi nu 
poate face obiectul unei convenţiuni. 
(Laurent, XVI, No. 149; Ilue. VII, No. b: Alexandresco, V, p. 124, 122). 
31. Fondul dotal nu este scos din co- 

“merţ în mod absolut. ci numai în mod 
relativ, deoarece | părţile contractante 
“sunt libere să permită 
(Alexandresco, YV, p. 123). 
32. Imobilele rurale sunt scoase din 

“comerţ numai în mod relativ, înstrăinarea 
lor nefiind permisă față de străini, (A- 
lexandresco. V, p. 122, text şi nota 9). 
32, Pământurile clăcăşeşti sunt scoase 

din comerţ numai în mod relativ, deou- 
rece ele pot fi înstrăinate către comună 
sau către un alt sătean neîmpronrietărit, 
(Alexandresco, YV. p. 123). 
84. Prin legea privitoare la înstrăi- 

marea loturilor dobândite prin împroprie- 
tărire, publicată în „Monitorul Oficial“ 
din 15 Martie 1923, se pun restricțiuni la 
cânzarea şi cumpărarea pământurilor do- 
bândite prin împroprictăririle ce au avut 
loc prin diferite legi votate cu începere 
dela anul 1864, precum şi pentru pămân- 
turile cumpărate dela stat potrivit legii 
de înstrăinare a bunurilor Statului şi 
pentru cele cumpărate dela Casa Rurală. 
Statul are dreptul de preemţiune, în 

"Baudry 
245; Guil- 

II, No. 50%: Alexandresco, 

instrăinarea lor. - 
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caz de vânzarea acestor pământuri, fie . 
în mod silit. fie în mod voluntar. În ca- 
zul când Statul nu-şi exercită dreptul de 
preemţiune, art. 2 din accastă lege pre- 
vede că săteanul proprietar este liber să 
vândă pământul. însă sub condiţiunile 
arătate la puntele a—d, precum şi cele 
arătate la art. 5. Potrivit dispozițiunilor 
art, 2 al- a, din lege, cumpărătorii a- 
cestor locuri nu pot fi decât: 1) Cetăţeni 
români, cari sunt muncitori: 2) absolven- 
tii unei şcoli de agricultură de orice grad, "având domiciliul și cultivând pământul în 
comuna _ în care se găseşte situat lotul ce cumpără, Sub vcehea Constituţie şi legea rurală din 1864 şi legile interpretative ce 
au urmat, un sătean nu putcă cumpără pă- 
mânt rural. dat după legile de împroprie- 
tărire, decât până la complectarea su- 
prafejei cu care ar îi putut fi împroprie- 
tărit. Deasemenea sub imperiul vechilor 
legi de împroprietărire, legilor interpre- 
lative ce au urmat și sub vechea Con- 
stituție, se decidcă că, pentru ca să se 
poată dobând? prin cumpărare de către 
cineva pământ dat prin legile de împro- 
prictărire sau vândut conform dispoziţiilor 
legei pentru înstrăinarea bunurilor Sta- 
tului. irebuiă ca cel care cumpără, să fie 
sătean cultivator de pământ. Această so- 
Îujiune, credem că va avcă loc şi astăzi. 

„acest text de !lege nu a 

“preoții. servitorii bisericeşti şi în 

CONVENȚIUNILOR Art. 963 

deoarece noua lege privitoare la înstrăi= 
narea loturitor. arată că pentru ca cineva 
să poată cumpără pământ dat prin. Îm- 
proprictărire, trebueşte să fie cetăţean: 
român. muncitor de pământ sau absol-. 
veni al unei şcoale de agricultură. având 
domiciliul şi cultivând pământul în CQ- 
muna în care se află lotul ce cumpără, 
(N. Georgean, Studii Juridice, 1, p. 107, 
108). “ i Ă 
35, Instanţele noastre 

au decis în mod constant că 
tul: „sătean cultivator“, din legea rurală 
dela 1864 şi legile interpretative dela 1S79 
și 1910, se înţelex si femeiele sătence, 

vățătorii 
a şi copiii 

judecătoreşti 
prin cuvân- 

din comunele rurale. deasemene 
minori. fii de săteni, cu: condlițiunea ca 
ci să poată fi în măsură de a cultivă pă- 
mântul. adică să fie în vârsta ca puterile 
lor fizice să le dea posibilitatea de a 
munci pământul: astfel un copil minor de s—9 ani nu poate cumpără un asemenea 
pământ. deoarece el nu poate fi consirle- 
rat_ cultivator de pământ, deasemenea 
nici un cârciumar, un percepior, cete. (Alexandresca. YV. p. 193, nota 2; N. Geor- 
&ean. Studii Juridice, |, p. 108). : - 386. Nutitatea rezultând din ncrespee- iarea dispoziţiilor lezii rurale şi ale nouci egi_ privitoare la înstrăinarea loturilor dobândite prin împroprictărire,. este de ordine publică şi poate fi invocată de orice persoană interesată: această nuli- 
tate în noua lege este prevăzută în art, 5 al. 3. (N. Georgean, Studii Juridice, Î. p. 109). 
37,.Inalienabilitatea terenurilor clăcă- 

şeşti şi a celor dobândite nrin diferitele legi de împroprietărire, declarată prin art. 152 din vechea Constituţie ca având un caracter constituţional, expirând în anul 1916..a fost prelungită prin o lege ordinară în acelaş an. Prin legea agrară din 1921 se prevede în mod expres, prin ari. 125, că la acelcasi regule prevăzute în această lege, var fi supuse pe viitor, atât terenurile dobândite prin diversele legi_ de împroprietărire. cât şi cele date conform acestei legi. adăugându-se că transferările de pământuri rurale făcute în trecut se respectă, prin urmare şi cele făcute cu nesocotirea legilor în vi. goare la data efectuării lor. Potrivit prin: cipiilor, de drept o lee ordinară nu poate să modifice dispozițiile unei legi cu carac- ter constituțional. iar prin art. 160 din legea agrară, arătându-se cari unumv texte din această lege au caracter consti- tuțional, între cari nu întră și art. 125 menţionat mai sus. urmează că dispozi- 
țiile acestui articol nu au caracter con- stituțional, ci de lege ordinară, aşa încât 

vutut validă 
de textul art. 
Prin urmare, 
poziţiilor art. 

înstrăinările declarate nule 
132 din vechea Constituţie. 
caracterul retroactiv al disp 
125 din legea agrară, nu se pot întinde 
decât asupra înstrăinărilor interveuite 
sul imperiul legei ordinare din 1916 care



Art, 964 

a' prelungit inalienabilitatea,. după expi- 
rarea termenului prevăzut de art. 15 

din vechea Constituţie, până la votarea 
legii agrare din 1921, iar nu şi asupra. 

înstrăinărilor intervenite înaintea acelei 
legi. Cu toate acestea sa decis şi con- 

trarul, anume că: dispoziţiile art. 125 din 
Legea. agrară din 1921 care validează 
transferările de pământuri rurale, do- 

bândite în virtutea diferitelor legi de îm- 
proprietărire, se consideră ca, nişte dis- 
pozițiuni constituţionale şi deci validează 
toate înstrăinările din trecut făcute în 
frauda dispoziţiilor vechei Constituţii şi 

a legci de prelungire a inalienabilităţii 
din anul 1906. (C. Cristodoreseu şi Dim. 
Ştefănescu-Priboi, Codul legislaţiei de 

expropriere, p. 188 urm.; N. Georgean. 
Studii Juridice, 1, p. 109, 110). . 

38, Legea nouă privitoare la înstrăi- 
narea loturilor dobândite prin împropric- 
tărire, prin art. 1, arată că pământurile 
date după legea de împroprietărire, nu 
pot fi vândute sau cumpărate decât sub 
anumite condițiuni şi nu vorbeşte nimic 
în privința schimbului sau donaţiunilor 
acestor pământuri, ceeace ar duce la con- 
cluziunea că aceste contracte sunt per- 
mise; singurul loc unde se vorbeşte des- 

DESPRE OBIECTUL CONVENȚIUNILOR 

pre donaţiunc, este în articolul 5 al. 5, în: - 
privinţa condiţiunilor în cari se fac do- 
naţiunile şi înzestrările şi în art. 3 at 

1, în care se arată că vânzările şi dona- 

țiunile sunt valabile dacă vor fi făcute 

prin acte autentice, iar în ţinuturile ali-. : 

pite, dacă vor fi făcute conform dreptului 

comun, adică numai prin acte notariale 

transcrise sau intabulate în cărțile fun- 
duare. Un argument în sprijinul permi- 
siunei schimbului, ar fi şi faptul că acolo 
unde legiuitorul a voit: să deroage dela: 
dreptul comun care e acel al liberei dis- 
poziţiuni, 'a spus-o formal, cum este în 
art. + al acestei legi, unde se prevede că 
ipotecile sau orice ale sarcine de orice- 
natură, nu se pot constitui asupra tere- 
nurilor până la 25 ha, date pe baza le- 
gilor de împroprietărire, decât numai că- 
tre Casa Centrală a Improprietărirei, că-- 
tre Băncile Populare sau către o insti- 
tuțic -autorizată Stat; iar în ceeace pri- 
veşte casa şi terenul alăturat până la 1 
ha., se prevede că nu pot îi ipotecate sub» 
nici o formă. (N. Gcorgean; Studii Juri- 

dice, LI, p. 110, 111). 
29, A se vedcă: art. 1510 din codub 

civil cu notele respective. 

Art. 964. — Obligaţiunea trebue să aibă de obiect un lucru: 

. determinat, cel puţin în specia sa. “ 

Cantitatea obiectului, poate fi necertă, de este posibilă deter- 

minarea sa. (Civ. 908, 948, 971, 1103, 1311; Civ. Fr. 1129). 

Tea. fr. „Ivt. 1129. — 1 faut que Vobligation ait pour objet une chose: 

au moins dtterminte quant & son espăce, 

La quotite de la chose peut tre incertaine, pourru qwelle puisse tre 

determince. 
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Apreciere suverană 10,14, | Mamifer 8. 
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„ Bou 4, Număr îi. 
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Obligaţie alternativă 17,18. 
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Creanţă 7. Prezumpţiune 5, 
Creditor $. Specie 3—8, 10, îi, 16. . 

Debitor 6. 8, Tradiţiune 7. 
Gen 8, 10. Utilitate 1, 10. 
Grâu 4, 12 Uzuri 14, 
Greutate î1, 12. Vin 11. 
Insecte 8. | | | 

Doctrină, 

“4, Pentru valabilitatea unei  conven- 

jiuni, trebueşte, în principiu, ca lucrul 
prezent sau viitor, care formează obiec- 
tul obligaţiunei, să fie îndeajuns deter- 
minat pentru a rezultă că părţile au avut 
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un interes ca să contracteze; obligaţia: 
este atinsă de nulitate când debitorul se- 
poate liberă prin o obligaţie care nu ceste- 
deloc: oneroasă pentru cel și nu prezintă. 
nici o utilitate pentru creditor. (Demo- 
lombe, XXIV, No. 315; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1129, No. 1; 'Demante cet. 
Colmet de Santerre, V, No. 45 bis, IL; Lau- 
rent, XVI, No. 77, Si: Huc, VII, No. 24; 
Baudry et Barde, Obligations, I, No. 252; 
Planiol, II, No. 1001; Comp.: Alexan- 
dresco. V, p. 125). 
„2. Pentru valabilitatea unei conven- 

țiuni nu este necesar ca lucrul să fie- 
determinat individual, adică să fie un 
corp cert. (Dalloz, Râp., Obligations, No- 
462; Alexandresco, V. p. 125). 
„8. Potrivit dispozițiunilor art. 1129 ce: 

civ. fr. (904 c. civ. rom.), pentru valabi- 
litatea convenţiunei, este îndeajuns dacă 
lucrul este cel puţin determinat în spe- 
cie. (Demolombe, XĂIY, No. 315; Larom- 
bire, Obligiations, Art. 1129, No. 3; Dal- 
loz, Rcp.. Obligations. No. 462; Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. _283; Planiot, 
II, No. 1002; Alexandresco, Y, p. 125). 
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4, Astfel pot face obiectul unui con- 
tract, un cal, un bou, una sută oi sau una 
sută hectolitri grâu, fără să fie vorba de 

„anumite animale sau anumit grâu, cu 
toate că valoarea acestor lucruri poate 
variă după împrejurări. (Demolombe, 
NAIV, No. 313; Larombitre, Obligations, 
Art. 1120, No. 2, 4; Demante et Colmet de 
Santerre, YV, p. 45 bis, II; Dalloz. Rep 
'Obligations, No. 462; Ilue. VII. No. 74; 
Baudry ct Barde, Obligations, 1, No. 285; 
Alexandresco, Y, p. 126), | 

5, În acest caz. există prezumpliunca 
că creditorul a lăsat ca debitorul să a- 
leagă lucrul care face obiectul contrac- 
tului, dacă nu sa prevăzut nimic în a- 
castă privinţă în contract, (Dalloz, Rep., 
“Obligations, No. 462; Alexandresco, V, p- 
126 

6, Când alegerea lucrului se face de 
“debitor el trebueşte să ofere un lucru bun 
si propriu peniru întrebuințarea la care 
este destinat. (Larombicre, Obligations, 
Art. 1129, No. 9). 
„7, In aceste cazuri convențiunea nu 

este iranslativă de proprietate ci produce 
numai un drept de creanţă, căci proprie- 
tatea va fi transferită numai prin tra- dițiune,  (Larombiere, Obligations, Art. 
1155, No. 17; Iuc, VII, No. 74 Alexan- “«lresco, Y, p. 126). ! 

"8, Convenţiunea nu este valabilă daci 
lucrul care face obiectul, obligaţiei este 
«leterinniat numai în genul lui. Astfel, nu poate fi obiectul unui contract un ani- 
mal, fără a arătă specia la care aparține, 
aleoarece debitorul s'ar putcă liberă o. 
ferind o insectă; deasemenea nu se poate 
stipulă un mamifer sau un patruped. etc. 
(Demolombe, XXIV, No, 313; Larombitre, 
Obligatious, Art. 1129, No. 1; Mourlon, 
JI. No. 1097; Demante et Colmet de San- 
terre, V, No.: 45 bis, I; Aubry ct hau, 
cd. s-a, 1V, $ 544, p. 515; Baudry et Barde, 
“Obligations, I, No. 282, 283; Laurent, XI, 
No. 77; Huc, VII; No. 74; Alexandresco, 
YV, p. 125). 

9, Deasemenea este nulă convenţiu- 
nea, în care cineva se obligă să con- 
struiască o casă fără să se fi stabilit im- 
portanța sau cel puţin Jocul unde va fi 
“construită. (Larombitre, Obligations, Art. 
41129, No. 5; Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 495). 
„10, Termenii gen şi specie nu trebuese 
insă luaţi în sens prea strict, ci tribuna- 
lele vor apreciă în mod suveran, dacă 
lucrul promis poate fi pentru creditor 

-de o utilitate apreciabilă. luând în con- 
sideraţie intenţiunea „părților  contrac- 
tante, termenii actului și împrejurările 
-cauzei. (Demolombe, XXIV, No. 513: De- 
mante ct Colmet de Santerre, V, No. 45: 
bis, II; Baudry et Barde, 
1, No. 283). 

11. Când obiectul convenţiunei îl for- 

Obligations, 
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- mează lucruri care se vând după greutate, 
după număr sau după măsură, cum sunt 
cerealele, vinul, banii, trebucşte să se 
arate cantitatea, nefiind deajuns a se de- 
scmnă specia numai. (Demolombe. XXIV, 
No. 514; Larombitre, Obligations, Art. 

„1129, No. 1, 4; Demante ct Colmet de San- 
terre, V, No.'45 bis, IE; Dalloz, Râp., O- 
bligations, No. 463; Baudry ct Barde,'O- 
bligations, I, No. 282, 284; Planiol, II, 

„No. 1001; Alexandresco, Y, p. 126). 
12. Astfel, obligaţiunea nu e valabilă 

dacă s'ar stipulă în termeni generali că se 
va da grâu, bani, etc. (Dalloz, Rep., Obli- 
gations,_ No. 405). 

3, Când însă convenţiunea cuprinde 
elementele necesare pentru a fixă canti- 
tatea la care arc dreptul creditorul, o- 
biectul obligaţiunei este îndeajuns deter- 
minat în această privință. (Demolombe, 
NAIV. No. 515; Larombiere, Obligations, 
Art. 1129, No. 5; Demanite et Colmet de 
Santerre. V, No. 45 bis, Il; Mourlon, 
II, No. 1099; Aubry ct Rau, ed: 4-a, IV, 
$ 544, text şi nota 6, p. 515; Dalloz, Râp., 
Obligations, No. 463: Supph. Obligatious, 
No. 138: Laurent, XVI, No. 77, 78; Baudry 
et Barde, Obligations, Î, No. 284; Planiol, 
II, No. 1005; Alexandresco, V, p. 136, 127). 

14. Nu este totdeauna indispensabil ca 
determinarea obiectului obligaţiei să fi 
fost făcută de însăşi părţile contractante; 
astiel obicctul unei obligaţii se consideră 
că este îndeajuns determinat, deşi cou- 
tractul nu prevede cantitatea si nici nu 
dă vreun element pentru determinarea 
ci, dacă tribunalele pot s'o precizeze după 
împrejurări şi după uzurile privitoare la 
contractele de asemenea naiură. (Baudry 
ct Barde, Obligations, 1, No. 284). 

15, In acest caz tribunalele vor cer- 
cetă în mod suveran care a fost intenţiu- 
nea părților contractante. (Dalloz, Râp, 
Obligations, No. 465). 

16. Asilel, promisiunea de a da ali- 
mente poate fi considerată ca valabilă, 
cu toate că în înţelesul legal, acest cu- 
vânt înseamnă, fără a le preciză, lucruri 
de specie şi de cantiiate diferite. (Larom- 
biere, Obligations, Art.: 1129, No. 6; Dal- 
loz. Rep., Obligations, No. 463). . 

17. În cazul când din două lucruri 
care fac obiectul unei obligaţiuni alier- 
native, unul este determinat iar celălalt 
este nedeterminat şi neterminabil obliga- 
țiunca va fi pură şi simplă şi modaliiaica 
alternativă va fi considerată ca fără fiinţă. 
(Alexandresco, V, p. 127). 

18. Tribunalele însă în cazul proce- 
dent vor putcă apreciă în fapt, dacă nu 
cumva există o adevărată obligaţie alter- 
nativă iar lucrul nedeterminat nu poate 
îi determinat. (Larombiăre, Art. 1129, No- 
7; Baudry et Barde, Obligations, Î, No. 
285; Alexandresco, Y, p. 127). 

Art, 965. — Lucrurile viitoare :pot fi obiectul obligaţiunei: 
Nu se poate face renunțare la o succesiune ce nu este 
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deschisă, nici se pot îace învoiri asupra unei astiel de succesiuni, 
chiar de s'ar da consimţimântul acelui, a cărui succesiune este în 
cestiune. (Civ. 5, 702, 1226, 1310; Civ. Fr. 1130). 

Tea. fi. At. 1190. —- Les choses futures peuvent ctre Vobjet d'une obli- 

gation. 
O ne peut cependant renoncer ă une suceession non Guverte, ni faire 

aucune stipulation sur une pareille suecession, mâme avec le consentement de 

celui de la suecession duquel il s'asit. 
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Doctrină. 

4. Lucrurile viitoare pot,. în principiu, 
să facă obiectul unei obligaţiuni. (Larom- 
bitre, Obligations, Art. 1150, No. 1; De- 
mante et: Colmet de Santerre, V, No. 41 
bis; Aubry et Rap, ed. 4-a, IV, $ 54, p. 
513; Dalloz, Rep., Obligations, No. 409, 
311: Vente, No. 558: Laurent XVI, No. 

76; Iluc, VII, No. 73; Bandry et Barde, 
Obligations, I, No. 247; Planiol, II, No. 
1008; Alexandresco, V, p. 11î)- 

D, Astfel, se poate vinde recolia anului 
viitor, produsul viitor al unei turme, 
mărfurile ce vor fi fabricate în viitor. 
(Laurent, XVI, No. 76: Baudry et Barde, 
Obligations, 1, No. 247; Alexandresco, YV, 
p. îti). | 

3, Dacă nu se va face nici o recoltă: 
sau dacă turma nu va avcă produs, con- 
vențiunea va [i inexistentă pentru lipsă 
de obiect. (Alexandresco, V, p. 111). 

Au In comert, sunt frecvente vânzările 
de lucruri viitoare; astfel industriaşii 
vând adescori mărfuri pe care nu le-au 
fabricat încă și nu posedă încă nici ma- 
teriile prime necesare fabricării mărfu- 
rilor. (Massâ, Droit commercial, III, No. 
1539; Baudry ct Barde. Obligations, I» 
No. 247: Planiol, II, No. 1008; Alexan-. 
dresco. V, p. îl). - . 

5, O czeanţă viitoare poate face obiec-. 
tul unci cesiuni; astfel, este valabilă de- 
legația pe care o face un debitor credi- 
torului său pentru arenzile sau chiriile: 
care nau ajuns încă la scadenţă. (Laurent. 
XVI, No. 76). | 

6. Deasemenea, un debitor care ipo- 
techează imobilele sale, poate cedă cre-. 
ditorului ipotecar, creanța sa eventuală 
de indemnitate în caz de incendiu a clă- 
dirilor ipotecate, deşi asigurarea nu a fost 
făcută, însă şi-a luat obligaţia să o facă. 
prin contractul de împrumut pe ipotecă.. 
(Huc, VII, No. 73). 

7. Contractul care are de obiect lu- 
cruri viitoare, poate îi considerat ca fiind 
subordonat evenimentului unei condițiuni 
suspensive, în cecace priveşte formarea 
sa. (Dalloz, Rep. Obligations, No. +1: 
Alexandresco, V, p. 112). 

8. Prin urmare, dacă lucrul piere prin 
caz fortuit, contractul se desfiinţează, 
fie din lipsă de obiect, fie din cauză că 
nu s'a îndeplinit condiţiunea şi. în acest 
caz, părțile contractante sunt descărcate 
de orice obligaţiune. (Larombicre, Obli- 
sations, Art. 1150, No. 2; Demante et 
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Colmet de Santerre; V, No. 44 bis; Dalloz, 
Rep-._ Obligations, No. 411; Vente. No. 
55$;. Baudry et Barde, Oblisations, I, No. 
247: Alexandresco, V, p. 112). | 

9, În cazul când obiectul contractului 
a fost nu lucrul însuşi viitor, ci speranța 
acestui lucru, cum ar fi beneficiile pru- 
babile ale unei anumite întreprinderi, con- 
tractul format este un contract aleatoriu 
şi în acest caz preţul se datoreşte chiar 
dacă speranţa nu Sar realiză. (Demo- 
lombe, XXIV, No. 306; Larombicre. Q- 
bligations, Art. 1130, No. 3; Demante et 
Colmet de Santerre, V, No. 44 bis: Dal- 
loz, Rep. Obligations. No. 409: Vente. 
No. 553; Baudry ct Barde, Oblisations, 
[, No. 247; Alexandresco, V, p. 111, 112). 

1Q. Tribunalele vor _apreciă în mod 
suveran dacă părțile au înțeles a cum- 
pără şi a vinde un lucru viitor sau numui 
o speranță, adică au înțeles să facă un 
contract aleator. (Duranton, X, No. 301; 
AVI, No. 172; Demolombe, XXIV, No. 305 
urm.; Larombitre, Obligations, Art. 1130, 

“No. 3; Mourlon, II, No. 1094; Demante et 
Colmet_ de Santerre, V, No. 44 bis: Tro- 
plong, Vente, Î, No. 204; Laurent, XXIV, 
No. 99; Baudry et Barde, Obligations, |, 
No. 247; Alexandresco, V, p. 112). 

||. La caz de îndoială dacă părţile au 
înţeles a cumpără şi a vinde un lucru 
viitor sau numai o speranţă, convențiunea 
încheiată se vu interpretă în contra vân- 
zătorului şi în favoarea cumpărătorului: 
(Duranton, X. No. 301; XVI, No. 172; De- 
molombe, XXIV, No. 305 urm.; Larom- 
biere, Obligations, Art. 1130, No. 3; Tro- 
plong, Vente, Î, No. 204; Mourlon, II, No. 
1094; Demante: et Colmet «de Santerre, V, 
No. 4+ bis; Laurent, XXIV, No. 99; Bau- 
dry ct Barde, Obligations, 1, No. 247; 
Alexandresco,-V, p. 119). 

12, Sc poate promite lucrul altuia de- 
oarece în acest caz, promitentul va căută 
să dobândească lucrul pentru a-l predă 
cumpărătorului. (Alexandresco, Y, paz. 
112). 

13. In dreptul român, chestiunea de 
a se şti dacă vânzarea lucrului altuia este 
valabilă, este controversată: După. o pă- 
rere, vânzarea lucrului altuia este nulă 
ca şi în dreptul francez; după a doua pă- 
rere, vânzarea lucrului altuia este vala- 
bilă între părţi şi nulă în privinţa pro- 
prietarului, care va puteă revendică lu- 
crul chiar dela un cumpărător de bună 
credință; după a treia părere, vânzarea 
lucrului altuia nu e nulă, ci rezolubilă. 
(Alexandresco, V, p. 115, text şi nota 1). 

14, Dacă lucrul altuia a fost vândut 
- cu ştirea proprietarului, vânzarea este 
valabilă. (Alexandresco, YV, p. 113). 

[5. Pactele asupra succesiunilor vi- 
itoare ab intestat sau testamentare, sunt 
nule, fie că succesiunile sunt sau nu de- 
terminate. (Larombicre, Obligations, Art. - 
1150, No. 7; Dalloz, Rcp., Oblisations, 
No. 425; Buudry et Barde, Obligations, ], 
No. 275; Alexandresco, V, p. 114, 116). 
"16. O succesiune deschisă poate face 
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obiectul unei vânzări. (Iluc, VII, No. 72; 
Alexandresco, Y, p. 115). 

17. Din dispozitiunile art. 791, 1150 şi 
1600 ce. civ. fr. (702, 965 c. civ. rom.), cure 
sunt generale, rezultă că sunt interzise 
orice  convenţiuni asupra succesiunilor 
nedeschise încă, când au loc între decu- 
jus şi moştenitorii săi şi cele care au 
loc între moştenitorii prezumptivi sau le- 
zațarii şi terjele persoane. (Demolombe, 
SV, No. 324; Larombitre. Obligations, 
Ari. 1150, No. S; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
IV, $ 344, p. 518; Dalloz, Rep, Obli- 
gations, No. 428; Suppl., Obligations, No. 
125; Laurent, XVI, No. S4; Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 263, 264; Pla- 
niol, Il, No. 1012 urm.; Alexandresco, V, 
p. 115, text şi nota 1). : 

18. Pentru cxistența unui pact asupra 
unci succesiuni viitoare, sunt necesare trei. 
condițiuni: 17 ca pactul să fie făcut în. 
prevederea deschiderei uuci succesiuni; 
2) ca lucrul care formează obiectul pac- 
tului să se găsească în această succesiune; 
5) ca lucrul care formează obiectul pac- 
tului să fie considerat 'ca trebuind să 
aparţie celui care îl promite, cu titlu de 
succesiune. (Larombitre, Obligations, Art. 
1130, Ao. 14; Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 432). 

19. Legiuitorul român prevede prohi- 
biţiunea pactelor succesorale în trei arti-: 

„cole din codul civil şi anume: 702, 965 $ 
2 şi 1226. (Alexandresco, V, p. 114, 115). 
20. Pentru existenţa unui pact succe- 

soral, prima condiţiune cerută este ca 
pactul să fie făcut în prevederea des- 
chiderei unei succesiuni. (Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 438). 

22|. Cesiunea drepturilor succesorale 
notiticată chiar în ziua decesului lui de- 
cujus, trebueşte considerată ca un pact 
asupra _unci succesiuni viitoare, dacă se 
constată că actul de cesiune fusese 
semnat înainte de deschiderea suceesiu-: 
nei. (Dalloz, Rcp., Suppl., Obligations, No. 
(51: Laurent, AVI, No. 87). 
29, Dacă părţile contractante credeau 

că succesiunea este dejă deschisă, con- 
tractul făcut între ele nu constitue un 

„pact asupra unci succesiuni nedeschise 
încă; în acest caz contractul va fi nul 
nu pentru călcarea dispoziţiunilor pro- 
hibitive ale art. 791 şi 1150 c. civ. fr. 
(702 şi 905 c. civ, rom), ci numai pentru 
lipsa de obiect. (Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 458). 
23, În acest caz, cumpărătorul de 

bună credință va puteă cerc, odată cu nu- 
litatea contractului, şi  daune-interese. 

„ (Dalloz. R&p., Obligations, No. 438). 
24, Intrun asemenea contract nu ar 

puteă interveni ratilicarea din partea: 
decujusulu, deoarece în acest caz inter- 

„venția sa va fi considerată ca: un pact 
asupra unei succesiuni nedeschise încă. 
(Dalloz, R€p., Obligations, No. 438). 
25. Contractul este deasemenea nul 

dacă părțile contractante făcând un pact 
asupra unei succesiuni viitoare, credeau
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că decujusul este în viaţă, deşi cl erâ 
mort. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 459). 

26, Convenţiunea prin care copiii sar 
obligă în timpul vieţii părintelui lor să 
respecte testamentul acestuia sau să nu-l 
ia în consideraţiune, constitue un pact 
succesoral, doarece probhibițiunca  legei 
îşi găseşte aplicaţiunea nu numai la suc- 
cesiunile ab intestat, ci şi la succesiunile 
testamentare. (Laurent, XVI, No. Ss; Huc, 
VII, No. 72; Baudry et Barde, Obligatione, 
J, No. 273; Alexandresco, V, p. 115, noia 1). 
27, Nu constitue 'un pact succesoral 

* ci o convenţiune valabilă, actul prin care 
cineva de bună credință, dispune între 
vii de toate bunurile sale prevăzute; de- 
asemenea nici promisiunea a cărei înde- 
plinire se va realiză numai la decesul 
proprietarului, deoarece în acest caz da- 
toria este actuală însă plata ci este amâ- 
nată la decesul promitentului debitor. 
(Demolombe, XXIV, No. 327; Larombicre. 
Obligations, Art. 1130, No. 9, 10; Laureut, 
XVI, No. 101; Baudry et Barde, Oblia- 
tions, ], No. 266, 267; Alexandresco, V, p. 
116, nota). . 
28, Deasemenea nu constitue un pact 

succesoral faptul unei persoane de a dis- 
pune de bunurile salc, rezervându-şi uzu- 
fructul acestor bunuri până la decesul 
său. (Baudry ct Bardc, Obligations, I, 
No. 268; Alexandresco, V, p. 116, nota). 
29, Au se pot face convenţiuni asupra 

succesiunei unui absent, deoarece succe- 
siunea sa nu e deschisă şi decesul săn 
nu se presupune, (Baudry et Barde, Obli- 
gațions, I, No. 278; Alexandresco, V, p. 

_80. A doua condiţiune cerută, pentru 
existența unui pact asupra succesiunei 
viitoare, este ca obiectul contractului să 
se găscască în: succesiunea  nedeschisă. 
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 457). 
81, Pactele: făcute asupra unor drep- 

turi dejă existente, însă cari nu pot fi 
lichidate decât la încetarea din viaţă a 
uncia dintre părţile contractante, sunt 
valabile deoarece nu constituesc pacte 
asupra succesiunilor viitoare. (Larom- 
biere, Obligations, Art. 1130, No. 12; Dal- 
loz, Rep, Obligations, No. 451; Laurent, 
XVI, No, 104; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, I, No. 269). . - 
82, Astfel, este valabil pactul care 

are .de obiect. drepturi eventuale într'o 
societate sau într'o comunitate conjugală, 
cu toate că aceste drepturi nu trebuesc 

„să fie lichidate decât la decesul uneia 
dintre părțile contractante. (Dalloz, Râp., 
Obligations, No. 451). 

38, Pentru ca un contract să fie nui ” 
deoarece cuprinde un pact asupra unei 
succesiuni viitoare, nu este necesar ca 
el să poarte asupra toialităţii sau unei 
cote părți din succesiunea  nedeschisă 

" încă, ci este deajuns, dacă 
poartă. asupra unor lucruri careifac parte 
din o succesiune viitoare şi părţile. au 
privit lucrurile ca făcând parte din a- 
ccastă succesiune.  (Demolombe, 
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contractul : 

XXIV,. 
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1130, No. 15: Troplong, Vente, I, No. 246; 
Aubry ct Rau, cd. 4-a, IV, $ 544, p. 517%; 
Dailoz, Rep. Suppl., Obligations, No. 150; 
Laurent, XVI, No. 85; Baudry et Barde, 
Obligations, |, No. 274; Alexandresco, V, 
p- 114, text şi nota 1). 
84, Astfel constitue un pact asupra 

unci succesiuni viitoare şi deci nul, pro- 

misiunea făcută de o persoană, de a în- 

chiriă un imobil pe care îl va culege din 

succesiunea unei rude. (Laurent, XVI, No. 

95; Baudry ct Barde, Obligations, I, No. 

276), 
35, A treia condiţiune cerută, pentru 

existența unui pact asupra unei succesiuni 
viitoare cste ca lucrul care formează o- 
biectul pactului să fie considerat ca tre- 

buind să aparţie celui care îl promite, cu 

titlul de succesiune. (Dalloz, Râp., Obli- 
gations,_No. 452). 

26..Drepturile.:de reîntoarcere con- : 
venţională nu constituesc un pact asupra 
unci succesiuni viitoare şi deci pot face 
în mod. valabil obiectul unui pact 'din 
partea donatorului, deoarece acesta reiă 
lucrurile în virtutea unei. condițiuni re- 
zolutorii, cu titlu de proprietar iar nu cu 
titlu de moştenitor. (lL.arombitre, Obliga- 
tions, Art. 1130, No. 19; Dalloz, Râp:, O- 
bligations, No. 431; Vente, No. 547; Bau- 
dry et Barde. Obligations, I, No. 250; A- 
lexandresco, V, p. 116). 
37, Prin urmare, donatorul poate re- 

nunță la. dreptul de reîntoarcere deoa-. 
rece acest drept cu toate.că este subor- 
donat decesului donatarului sau descen- 
denţilor săi, se întemeiază pe conven- 
țiunea părţilor, iar nu pe o vocaţiune erc- 
ditară.  (Larombiere,  Obligations, - Art. 
1130, No. 19; Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, ÎI, No. 2S0; Alexandresco, V, p. 116). 
28, Nu este însă aceeaş situaţiune în . 

privința, drepturilor de reîntoarcere le- 
gală, pe care ascendentul donator le exer- 
cită cu titlul de moştenitor. (Demolombe, 
XIII, No. 482; Larombiâre, Obligations. 
Art. 1150, No. 19; Dalloz, Rep, Obliga- 
tions, No. 451; Baudry et Barde, Obli- 
gations, I, No. 279). 
29, Intr'o  instituţiune contractuală, 

instituitul nu poate, în timpul vieții do- 
natorului, să cedeze sau să vândă drep- 
tul său, deoarece aceste 'convenţiuni con- 
stitue un pact asupra unei succesiuni 
viitoare, întrucât până la decesul dona- 
torului, instituţiunea contractuală conferă 
instituitului numai un drept eventual a- 
supra unei succesiuni viitoare. (Aubry cet 
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 739, p. 78: Dalloz,.. 
Râp., Dispositions entre vifs, No. _ 209%, 
2326; Obligations, No. 417; Suppl., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 561; Obligations, 
No. 153: Laurent, XV, No. 224). 
40. Deasemenea până la decesul do- 

natorului ' instituitul întro  instituțiune 
contractuală, nu poate renunţă "la drep- 
tul său nici în interesul donatorului sau 
moștenitorilor săi. nici în interesul unei 
terțe persoane. (Demolombe, XXIV, No. 

325; Larombitre, Obligations, 

— 430 —



Codul civil. | 

324; Demante ct Colmet de Santerre, IV, 
No. 256 bis, III; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
VIII, $ 759, nota 6. p. 79: Dalloz, Rep, 
Contrat de mariage, No. 330; Dispositions 
entre vifs, No. 20099, 2326; Obligations, 
No. 447; Suppl., Contrat de mariage. No. 
Ss: Dispositions entre vifs, No. 561; Obli- 
gations, No. 153; Laurent, XV, No. 224; 
Baudry_et Barde, Obligations, I, No. 281). 

- 40. Deoarece  institujiunea  contrac- 
tuală nu conferă instituitului, până la 
decesul donatorului decât un drept even- 
tual asupra succesiunei acestuia, acest 
drept. în timpul vieții donatorului, nu 
poate fi urmărit şi vândut de creditorii 
instituitului.  (Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 2104; Suppi., Dispositions 
entre vifs, No. 562). 
42, Prohibiţiunea pactelor asupra sue- 

cesiunilor .viitoare suferă excepțiune în 
caz de partaj de ascendent. (Dalloz. Râp., 
Dispositions cutre vifs, No. 4577; Obliga- 
tions, No. 440). . 
48, Partajele de ascendent fiind per- 

mise, sunt permise şi convențiunile între 
comoştenitori, care sunt consecințele a: 
cestui partaj, fără să fie considerate ca 
nişte convențiuni asupra unei succesiuni 
viitoare. (Dalloz, Râp., Dispositions entre 
viîs,_ No. 4577: Obligations, No. 446). 
44, Prohibițiunea pactelor asupra suc- 
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cesiunilor viitoare suferă excepținne în - 
cazul instituţiunilor contractuale. (Dalloz, 
Rep Obligations, No. 417; Alexandresco, 
V, p. 117). 

45, O altă excepțiune la probibijiu- 
nea pactelor succesorale este prevăzută 
în partea finală a art. 918 c. civ. fr. (815 
c. civ. rom.). (Baudry et Barde. Ohliga- 
tions, T, No. 128; Alexandresco, V, 
110). 
46, Deasemenea, o altă excepţiune la 

prohibițiunea pactelor succesorale este 
prevăzută în art. 1221 $2 c. civ. fr. (1061 

p. 

$ 2 e. cir. rom). (Alexandresco, YV, p.. 
118), 
47, Convenţiunile asupra suecesiuni- 

lor viitoare sunt lovite de o nulitate ab- 
solută și de ordine publică. (Aubry et 
Rau, ed. 4-a. IV, $ 344, p. 3i7; Dalloz, 
Rep., Obligations. No. 461; Successions, 
No. 617: Supl, Obligations, No. 157: Lau- 
rent, XVI, No. 106; Baudrv et Barde, O- 
bligations, ÎI, No. 261; Planiol, II, No. 
1015). 

48. Nulitatea  convenţiunilor asupra 
succesiunilor viitoare poate fi invocată 
de. orice persoană interesată. (Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 461; Suppl., Obli- 
sations._ No. 157). , 
49, Toate clauzele şi promisiunile ac- 

cesorii prevăzute pentru asigurarea unui 
pact asupra unei succesiuni viitoare, 
cum ar Îi renunțarea la o succesiune ne- 
deschisă încă, sunt nule ca și însăşi pac- 
tul. (Dalloz, Rep., Successions, No. 617). 
50. Nulitatea unci renunţări la o suc- 

cesiune viitoare nu -poate fi acoperită 
prin ratificare, chiar dacă această. ratifi- 
care Sar face după decesul decujusului, 

. 
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deoarece cecace nu există nu poate fi 
confirmat. (Dalloz. Râp., Dispositions en- 
tre vifs, No. 2527; Obligations, No. 41; 
Successions, No. 618; Suppl., Successions, 
No. 505; Alexandresco, V, p. 116) 

51. In cazul când sa făcut o renun- 
lare la o succesiune viitoare, pentru ca 
o renunțare la succesiune posterior dece- 
'sului decujusului să fie mwalabilă, tre- 
bueşte ca ea să rezulte dintr'un act com- 
plect independent de renunţarea ante- 
rioară făcută. înainte de decesul decu- 
jusului. (Dalloz, Rep, Suppl., Succes- 
sions, No. 505; Laurent, IX, NE. 464; Bau- 
dry et Wabhl, Successions, II, No. 2597). 
52, Efectul nulităţii renunţării la o . 

succesiune viiţoare, este de a repune pe 
moștenitor în situaţiunea în care se gă- 
scă înainte de renunțare. (Palloz, Rep, 
Successions, No. 624). - | 

538. Dacă un act cuprinde în acelaş 
timp convențiuni' privitoare la o succe- - 
siune viitoare şi convenţiuni privitoare 

„la o succesiune deschisă, după o părere, 
în cazul când s'a stipulat un singur pre! 
pentru toată operaţiunea. actul va îi nu 
în întregime. (Lroplong, Vente, I, No. 251; 
Dalloz. Rep. Supnl.. Obligations. No. 155). 

54, După altă părere, în acest caz, 
dacă acel în folosul căruia a fost făcută 
convenţiunca, primeşte ca preţul stipulat 
să fie trecut în întregime asupra bunuri- 
lor făcând parte din succesiunea deschisă 
şi să renunţe la beneficiul convenţiunci 
făcută asupra succesiunei viitoare, actul 
va îi nul numai în partie pentru conven- 
tiunile făcute asupra succesiunci viitoare. 
(Aubrv et Rau. cd. s-a, IV. $ 544. p. 518; 
Dalloz, Râp., Suppl, Obligations; No. 
135). e , 
55. După a treia părere, tribunalele 

ver apreciă "dacă trebueşte menţinut, ac- 
tul în parte sau să-l anuleze în întregime, 
luând în consideraţie intenţiunea proba- 
bilă a părţilor contractante. (Demolombe, 
XIV, No. 329; Larombitre, Obligations, 
Art. 1150, No. 32; Massc ct Vergâ sur 
Zachariac, 1, $ 377 nota 3, p. 300; Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 452). . 

BR. După a patra părere. în acest caz. 
actul cuprinde două operatiuni: una a- 
supra unci succesiuni viitoare care este 
nulă şi alta asupra unei succesiuni des- 
chise care este valabilă aşă încât tribuna- 
lele vor stabili care este partea din preț 
pentru convenţiunea care este menţinută. 
(Dalloz, Râp., Suppl:, Obligations, “No. 
155; Laurent, XVI; No. 686; Baudry ct 
Barde, Obligations, I, No. 277; Alexan- 
dresco, V, p. 117). 

7, Dacă însă actul prevede două vre- 
iuri din care unul pentru succesiunea 
deschisă şi celălalt pentru succesiunea 
nedeschisă, în acest caz există două con- 
tracte şi va fi menţinut numai cel din- 
tâi iar celălalt va fi inexistent. (Demo- 
lombe. XXIV. No. 529: Laurent, IX, No. 
419; XVI, No. 86; Baudry et Barde, 
Obligations, I, No. 277; Alexandresco, V, 
p. 11%. : 
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Secţiunea IV. — Despre cauza conven[iunilor. 

Art. 966. — Obligaţiunea fără cauză sau fondată pe o cauză 
falsă, sau nelicită, nu poate aveă nici un efect. (Civ. 5, 948, 968, 
969, 993, 1008, 1092, 1492, 1653, 1746, 1776; C. com. 270; Civ. 
Fr. 1131). 

Tezt. fr, Art. 1191. — Lrobligation sans cause, ou sur une fausse. cause 
ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. 
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Doctrină, 

4. Cauza obligaţiunei sau convenţiunci 
este acel „pentruce“ se contractează un 

-angajament, rațiunea de. a fi a cestui 
angajament. „Definiţia aceasta priveşte 
cauza finală, care este opusă cauzei 'efi- 
ciente şi cauzei impulsive. (Demolombe, 
AXIV, No. 546; Larombitre, Obligations. 

Art. 1131, No. 2; Demante ct Colmet de 
Santerre, V, No. 46; Dalloz, Rep, Obli- 
gations, No. 500: Suppl., Obligations, No. 
146; Laurent, AVI, No. 107; Iluc, VII, No. 
75; Baudry ct Barde, Obligations, [, No. 
297: Alexandresco, V, p. 127, 129, 129). 

2, Cauza eficientă este elementul ge- 
nerafor al efectului, adică concursul de 
voințe în contractele consensuale, în plus 

“şi 'cu remiterea efectivă a lucrului, în 
contractele reale şi cu redactarea unui 
act scris în contractele solemne. (Demo- 
lombe, XXIV, No. 554: Iluc, VII, No. 3; - 
Alexandresco, V, p. 127). 

2, Cauza impulsivă este motivul deter- 
minant al convențiunei. (Dalloz, R&p., 
Obligations, No. 500; Alexandresco, V, p. 
197, 108, 129). 

4. Cauza finală se deosebeşte de cauza 
impulsivă, deoarece potrivit dispoziţiu- 
nilor art. 1131 c. civ. îr. (906 c. civ. rom.) 
obligațiunca fără cauză, sau fondată pe 
o cauză falsă sau pe o cauză nelicită este 
nulă, pe când în privinţa cauzei impul- 
sive, oricare ar Îi motivul determinant, 
cl nu exercită nici o influenţă asupra 
valabilităţii  convențiunei. (Demolombe, 
XXIV. No. 555: Demante ct Colmet de 
Santerre, V, No. 46 bis, I; Mourlon, II, 
No. 1101; Aubry et Rau. ed. ta, 1V,-S 

345, p. 5214; Dalloz. Râp.. Obligations, No. 
500; Laurent, XVI, No. :109; Iluc, VII, 
No. 75; Baudry ct Barde. Obligations, |, 
No. 502: Alexandresco. V, p. 129). 

5, Dacă însă părţile contractante şi-au 
exprimat în mod formal voinţa ca vala- 
bilitatea convenţiunei să depindă de mo- 
tivul determinant al ci, se va urmă con- 
form voinici lor. (Demolombe, XALV, No: 
359: Dalloz, Nâp.. Obligations, No. 5uv). 

G, Cauza finală sau ratiunea de a fi 
a unei obligaţiuni nu este acecaş în toate 
contractele, ci diferă după specia contrac- 
telor.: (Dalloz, Râp., Obligations, No. 500). 

7, Cauza obligaţiunci. în contractele 
sinalagmatice, constă. pentru fiecare din- 
tre părţile contractante. din obligaţia pe 
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carc o contractează ccalultă parte de a 
da. de a face sau de a nu face un lucru, 
(Dalloz, Rep. Obligations, No. 500; Comp.: 
Alexandreseco, V, p, 129). 

8. |n contractele sinalagmatice, obli- 
șaţia uncia din părţi are de cauză obli- 
gația celeilalte părţi. (Demolombe, XXIV, 
No. 346, 362; Alourlon. Il, No. 1102, 1106; 
Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 
46 bis. II: Laurent. XVI. No. 165: Iluc, VII, 
No. 85; Baudry et Barde, Obligations, I, 
No. 295, 517; Alexandresco, V, p. 129). 

9, Astlel, în contractul de vindere- 
cumpărare, cauza pentru vânzător constă 
în obligaţiunea impusă 
de a plăti preţul iar pentru cumpărător, 
cauza constă în trunsmiterea proprietăţii 
lucrului vândut din partea vânzătorului. 
(Demolombe, XXIV, No. 346; Demante et 
'Colmet de Santerre, V. No, 46 bis, II; 
Dalloz, Rep. Obligations. No. 500: Iluc, 
VII, No. 76; Alexandresco. V, p. 128, 120). 

IQ. In contractele sinalagmatice vor 
Îi atâtea cauze câte obligaţiuni cuprinde 
contractul şi obligaţiunile servesc reci- 
proc drept cauză una celeilalte. (Demo- 
lombe, AXIV, No. 547; Baudry ct Bardc, 
“Obligations, Î, No. 298). 

14. In contractele sinalagmatice sunt 
deasemenea atâtea obiecte câte obliga- 
iuni cuprinde contractul; din această 
pricină se face confuziune între obiect şi 
cauză. (Demolombe, XANIV. No. 348: La- 
rombitre, Obligatious, Art. 1131, No. 2; 
l.aurent, XVI, No. 110). 

12, Nu trebueşte de făcut confuziune 
între cauză şi obiectul unui contract de- 
oarece se deosebesc una de celalt. -((Au- 
bry et Rau. cd. 4-a, IV, $ 345, notele 3, 
4, p. 324; Dalloz, Rep., Obligations, No. 
200: Baudry et Barde, Obligations, |, No. 
301). - 

18, Astiel într'un contract de vindere- 
cumpărare, cauza obligaţiunei cumpără- 
torului constă din obligaţia vânzătorului 
de a-i transmite proprietatea lucrului 
vândut, pe când obiectul este lucrul vân- 
dut însuşi. (Aubry ct Rau. ed. 4-a, IV, $ 
345, p. 324; Dalloz, Rep., Obligations, No. 
200: Baudry ct Barde, Obligations, |, No. 
301). 

14. Cauza obligaţiunei, în contractele 
unilaterale, constă în dobândirea bene. 
ficiului pe care una din părțile contrac- 
tante îl procură celeilalte. Astfel în con- 

" tractul de . împrumut, obligajiunea  îm- 
prumutatului are drept cuuză primirea 
sumei de bani pe care i-a remis-o împru- 
mutătorul. (Demolombe, XXIV, No. 330; 
Demante_ct_Colmet de Santerre. V, No. 
46_bis, II: Laurent, XVI. No. 110: IHue. 
VII, No. 76; Baudry et Barde, Obligations, | 
], No. 299, 301). 

15. Cauza. obligajiunei. în contractele 
de binefacere constă în voința uneia din- 
tre părți de a procură celeilalte, un a- 
vantai. (Demolombe, XXIV, No. 352; Lu- 
rombitre, Obligations, Art. 1134, No. 9: 
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
46 bis, MI; Aubry et Rau, cd. s-a, IV. $ 
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345. nota 5, p. 324; Dalloz, Râp., Obli- 
gations, No. 500: Baudryv et Barde, Obli- 
rations. Î, No. 29%; Alexandresco, V, p. 
129). , 

16. Cauza obligaţiei întrun contract 
poate constă într'o obligaţie anterioară. 
(Dalloz. Rep... Obligations, No. 500; Lau- 
rent. XVI, No. 115). 

17. O obligaţiune naturală, chiar de 
conştiinţă poate deveni cauza unei obli- 
gatiuni civile. (Demolombe, XXIV, No. 
551: Larombitre, Obligations, Art. 1131; 
No, 12: Demante ct Colmet de Santerre. 
V, No. î7+ bis, III, 219 bis VII; Aubry et 
Rau, ed. d-a, IV, S$ 297, text şi nota 18, 
p- 9. $ 545, text şi notele 5, 6, p. 521, 323; 
Dalloz, Rep., Obligations, No. 503; Supple, 
Obligations. No. 14S; Laurent, XVI, No. 
116 urm.). | 

18. Astfel. un act care cuprinde o 
promisiune de alimente, făcută în favoa- 
rea unui copil natural. chiar nerecunos- 
cut, produce o obligaţie care arc o justă 
cauză bazată pe dreptul natural. (Larom- 
bicre, Obligations, Art. 1131, No. 11; Dal- 
loz, Râp.. Obligations, No. 504). 

19. liste o cauză valabilă în obligaţia 
unui debitor care se obligă să plătească 
deşi datoria lui sa stins prin! preserip- 
(iune. (Larombitre, Obligations, Art. 1151, 
No. 11; Dalloz, Râp., Obligations, No. 505). 
20. Un sentiment de simplă recuno- 

ştinţă. pentru persoana către care cineva 
se obligă. după o părere, poate servi de 
cauză valabilă unci obligaţiuni cu titlu 
oncros. (Demolombe, XXIV, No. 351; Dal- 
loz, Rep. Obligations, No. 506; Suppl;, 
Oblisutions, No. 149). ÎN 
21. După altă părere, un sentiment de 

simplă recunoştinţă nu poate servi de 
cauză unei promisiuni, decât cu titlu gra- 
tuit şi trebueşie: deci făcută în formele 
cerute de lege pentru obligaţiunile de 
această natură. (Aubry ct Rau, ed. 4-a, - 
IV, $ 297, p. 12; Dalloz, Rep., Suppl., O- 
Dligations, No. 149; VP No. 
117). | , 
29, Sentimentele de echitate, de de- 

licateţă sau de onoare. care au deter- . 
minat facerea unci obligaţiuni. după o 
părere, pot servi de cauză valabilă unei 
obligaţiuni cu titlu oncros. (Merlin, Ques- 
tions -de droit, Cause des obligations; 
Duranton, Ă. No. 526 urm.; Demolombe,. 
NĂIV, No. 551; Larombicre, Obligations, 
Art. 1151, No. 11; Dalloz, Râp., Obliga- 
iions, No. 509). . 

23, După altă părere, o oblizaţie de- 
terminată de sentimente de cchitate, de 
delicateță sau de onoare, nu are valoarea 
unui act cu titlu oneros, ci poate valoră 
numai ca un act de liberalitate supus 
în ceeace priveşte forma şi fondul, re- 
gulclor cari guvernează dispozițiunile cu 
titlu gratuit. (Aubry ct Rau, ed. -a, IV, 
$ 297, text şi nota 32, p. 12; Laurent, XVI, 
No. 117). , 
24, Voința de a repară o pagubă pen- 

tru care cineva nu este responsabil nici 
civil, nici natural, deoarece nu i se poate 

Laurent, 
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impută nici o greşală, constitue cauza 
juridică îndestulătoare a unui act cu titlu 
oneros. (Aubry et Rau, cd. s-a, IV, Ş 297, 
p. i). ” 

- 28, Obligaţia unei părţi, care întrun 
contract sinalagmatic formează cauza o0- 
bligaţiei celeilalte părţi, poate aveă un 
caracter aleatoriu. (Dalloz, Rep., Suppl., 
Obligations, No. 147). 

26, Clauza dintrun act de vânzare 

de bunuri indivize între majori şi mi- 

nori, prin care vânzătorii majori garan- 
tează pe cumpărător de orice cvicţiune 

din partea minorilor, nu poate fi anulată 
ca fiind lipsită de cauză. (Dalloz, Rep. 
Vente publique 'd'immeubles, ;No. 2099; 
Laurent, XVI, No. 119). 
27, |n contractele sinalagmatice, cauza 

nu poate fi subînțeleasă. prin forța în- 

săşi a lucrurilor, deoarece exprimarea 
cauzei rezultă din însăşi indicaţia contrac- 

tului sinalagmatie, în care cauza vbligu- 

ției constă, pentru ficcare dintre părţi 

în obligaţia pe care o contractează cea- 

laltă parte, de a da, de a face sau de 

a nu face ceva. (Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 500). 
28, Cu toute acestea se poate întâm- 

plă ca un contract sinalagmatic să nu 
producă efect din lipsă de cauză deoa- 
rece prestaţia uncia dintre părți nu se 
poate realiză; astfel este în cazul când 
o parte sa obligat să dea un lucru care 

în momentul convenţiunei încetase să 
existe, caz în care contractul este nul 
pentru lipsă de obiect. din partea celui 
care s'a obligat să dea lucrul, iar din 
partea celcilalte părţi obligaţia va cădcă 
din lipsă de cauză. (Demolombe, XXIV, 
No. 521, 569; Larombitre, Obligations, 
Art. 1131, No. 6; Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 529; Huc, VII, No. 79). 
29, Deasemenea, acecaş soluţiune va 

-_aveă loc, în cazul când obligaţia uneia 
dintre părţile contractante aveă de obiect 
un Jucru viitor şi eventualitatea prevă- 
zută lipseşte, cum ar îi de exemnlu când 
sa vândut recolta viitoare care s'a dis- 
trus printr'un caz fortuit; în acest cuz 
obligațiunea de a plăti preţul este fără 
cauză. (Demolombe, XXIV, No. 355; Lu- 
rombitre, Obligations, Art. 1151, No. $: 
Dermante et Comet de Saniterre, V, No. 

47, 47 bis). 
3Q. Deasemenea acecaş soluţiune va 

aveă loc, în cazul cesiunei unui brevet 
de invenţiune, când cesiunea va puteă îi 
anulată pentru lipsă de cauză dacă des- 
coperirea  brevetată nu 
promise. (Demolombe, XALV, 
Laurent, AVI, No. 115). 

"84, Deasemenea în contractele a că- 
or obiect constă în prestaţiuni succesive, 
cum Sunt: locaţiunea, constituirea de 
rentă, asigurarea contra incendiului, în- 
cetarea cauzei după una “din aceste 
obligaţiuni . îndeplinite stinge obligaţia 
pentru viitor. Astfel, în special în con- 
tractul de locaţiune, dacă la un moment 
dat lucrul închiriat piere prin caz fortuit, 

No. 358; 
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obligaţia locatarului de a plăti pe viitor 
la  scadențe prețul locaţiunei, încetează 
pentru lipsa de cauză. (Demolombe, XXIV, 
No. 558; iLarombitre, Obligations, Art. 
1154, No. 7; Demante et Colmet de San- 
terre, V, No. 47 bis, [; Baudry et Barde, 
Obiișations, I, No. 303; Alexandrescoe, V, 
p. 152). 
22, In contractele de locaţiune, deci 

pierderea lucrului închiriat, face ca obli-- 

pgaţia de a plăti chiria să fie fără cauză. 
(Alexandresco, V, p. 132). 
22, Obligaţia rezultând dintrun act 

unilateral care are drept cauză o obligu- 
ție anterioară, poate fi fără efect pentru 

lipsa de cauză, dacă obligaţia anterioară 
nu a existat nici odată sau a încetat să-. 
existe. (Dalloz, Rep. Obligations, No: 
531), 

24, Este nulă pentru lipsă de cauză 
obligaţia luată în urma unci convenţiuni, 
când această convenţiune a fost anulată. 
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 552). 
25, Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran, dacă în fapt, obligaţiunea are: 
o cauză reală. (Dalloz, Rep., Obligations. 
No. 535). | 
26, Obligajia fără cauză nu are nici 

un efect deoarece este atinsă de o nu- 
litate radicală, fiind inexistentă. (Demo- 
lombe, XXIV, No. 381; Mourlon, LI, No. 
1103; Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. 49 bis, II; Aubry ct Rau, cd. d-a,. 
1Y, S$ 345, text şi nota 17, p. 325; Laurent, 
AVI, No. 157; Baudry ct Barde, Obligu- 
Lions, 1, No. 316; Alexandresco, Y, p. 130, 
151). , - 
87 In cazul când obligaţiunea este: 

lipsită de cauză numai în parte, ea va 
fi redusă în măsura în care există în. 
mod real o cauză valabilă. (Larombitre, 
Obligations, Art. 1151, No. 3). 

28. In cazul când obligaţiunea este 
fără cauză, partea interesată nu poate 
să ceară executarea ci. (Larombitre, O- 
bligations, Art. 1155, No. 9; Laurent, XVI, 
No. 161; Alexandresco, V, p. 152). . 

29, Nulitatea unei obligaţii pentru 
lipsă de cauză, poate [i cerută de orice 
interesat, fie pe cale de acţiune, fie pe 
cale de excepţiune. (Demolombe, XX, 
No. 531; Baudry et Barde, Obligations, I, 
No. 316; Alexandresco, V, p. 130, 151). 
"40, In principiu, nulitatea unei obli-. 
gații pentru lipsă de cauză, poate fi opusă 
oritărei persoane, cum ar fi unui cesio- 
nar al obligaţiei, mai ales dacă este de 
rea credință. (Dalioz, Râp., Obligations, . 
No. 525). ” 
41. Nulitatea unci obligaţiuni pentru 

lipsă de cauză nu poate fi opusă unui terţ, 
portor de bună credinţă, a unui efect de: 
comert. (Dalloz, R€p., Obligations, No.. 
536). 

429, Nulitatea unei obligaţiuni pentru 
lipsă de cauză se prescrie prin trecere: 
de treizeci ani, iar nu prin zece ani. (De- 
molombe, XXIV, No. 581; Dalloz, Rep.» 
Obligations, No. 2868; Supl. Obligations, 
No. 1267; Laurent, XVI, No.:160; Baudry
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et Barde, Obligations, I, No. 316; Alexan- 
dresco, V, p. 151, nota 3). 
„48, Obligaţiunea fără cauză nu poate [i conhrmată sau ratificată nici expres 

nici tacit, deoarece nu se poate confirmă 
<cece nu există. (Demolombe, XXIV, No. 581; Laurent, AVI, No. 1600: Baudry «et 
Barde, Obligations, I, No. 316; Alexan- 
<resco, Y, p. 151). , 

4, Cauza unei obligaţiuni este falsă, 
atunci când una dintre părţile contrac- tante sa obligat în vederea unci cauze imaginare, pe care o presupune reală; 
în acest caz avem cauză eronată; dea- 
semenea, cauza unci obligaţiuni este faisă, 
atunci când ambele părţi contractante au 
indicat o cauză pe care o ştiau că nu 
există: iu acest caz avem cauza simulată. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 545. p. 5%; 
“Comp:: Alexandresco, V, p. 131, 132). 

45, Obligaţiunea bazată pe cauză falsă constitue o formă. a obligaţiunci _fără 
cauză, însă prezintă interes, a o distinse 
de obligaţia fără cauză din punctul de 
vedere al probei. (Demolombce, XALY, No. 
369; Larombitre, Oblisations, Art, 1151, 
No. 5, 9; Demanie ct Colmet de Santerre, 
Vp. 47 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 545, p. 322; Dalloz; Rep, Obligations, 
No. 539, 540, 541; Laurent, XVI, No. 1%; 
Huc, VII, No. 80; Baudry ct Barde, O- 
bligations, I, No. 305; Alexandresco, V, 
p. 130, 131). | 
„46. Potrivit dispoziţiunilor art. 1134 ce: 

<iv. Îr. (966 e. civ. rom.), obligaţiunea fon- 
«dată pe o cauză falsă nu poate avcă nici. 
un efect. Acest articol se ocupă nu de 
cuuza simulată, ci de cauza eronată, pro- 
nunțând nulitatea obligaţiunei care nu arc 
o cauză reală. (Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 539; Alexandresco, V, p. 150, 153, 154). 
47, Simulaţiunea cauzei nu are nici 

o influență asupra valabilităţi conven- 
țiunci, dacă există o altă cauză reală şi 
licită. (Demolombe, XXIV, No. 370 urm.; 
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
47_bis; II; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 3 
545. text şi nota 18, p. 323: Dalloz, Rep. 
“Obligations, No. 539; Suppl,, Obligations, 
No. 154; Laurent, XVI, No. 121 urm.; Huc, 
VII, No. 66; Baudry et Barde, Obligations, 
I, No. 308; Planiol, II, No. 1191; Alexan- 
dresco, V, p. 132). 

48, Efectele lipsei de cauză asupra u- 
„Dei convenţiuni sunt aceleaşi şi la cauza 
falsă, (Alexandresco, Y, p. 151). 

49. Acel care a plătit din eroare în 
virtutea unei obligaţiuni fără cauză sau 
întemeiat pe o cauză falsă are: acţiunca 
în pepetifiune. “(Alexandresco, V, p. 151, 
152), - . 

50. Cauza arătată într'o convenţiune “constatată printr'un act scris destinat a 
face proba contractului, este presupusă că 
este adevărafă. Debitorul insă, are drep- 
tul să dovedească că această cauză este 
falsă. (Demolombe, XXIY, No. 371; Dal- loz, Rep. Obligations, No. 541; uppl., 
“Obligations, No. 155; Laurent, XVI, No. 
121; Huc, VII, No. 86; Baudry ct Barde, 
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Obligations, |, No. 319; Alexandresco, V, 
p. 132, 133). 

514, Dovuda simulaţiunei cauzei, în 
principiu, nu se poate face, potrivit dis- 
poziţiunilor art. 1541 şi 1347 c. civ. fr. 
(191 şi 1197 c. civ, rom), cu marturi, de- 
cât numai când există un început de do- 
vadă scrisă, afară de cazul când ar există 
fraudă la lege. (Demolombe, XXIV, No. 
571; Laurcut, XVI, No. 170; Huc, VII, No. 
$6: Baudry ct Barde, Obligations, I, No. 
519; Planiol, IL. No. 1204; Comp.: Alexan- 
«dresco, V, p. 133). | 

5, Dovada simulaţiunei cauzei va pu- 
ică fi făcută prin marturi, fără să fie 
nevoie de un începul de dovadă. scrisă, 
când reclamantul pretinde că consimţă- 
mântul i-a fost smuls prin violenţă sau 
dol sau când simulaţiunea ayeă de scop 
să acopere o fraudă la lege. (Demolombe, 
NĂIV, No. 371; Laurent, XVI, No. 13: 
Huc, Vil, No. 86; Comp.: Alexandrsec», 
V. p. 155). J 

58. Moşienitorii au dreptul să atace 
o obligaţiune făcută de autorul lor, pen- 
iru cauză falsă, chiar dacă obiectul a- 
cestei obligaţiuni nu întrece cotitatea dis- 
ponibilă. atingându-le rezerva lor legală. 
(Laurent, XVI, No. 170). 
54. Debitorul unei “obligaţiuni „are 

dreptul ca odată cu dovedirea falsităţii 
cauzei, să dovedească adevărata cauză a 
obligaţiunci, chiar dacă această cauză a- 
devărată ar fi ilicită. (Dalloz, Râp., O- 
bligations, No. :542; Laurent, XVI, No. 
121, 175). 
55, După ce debitorul a dovedit îal- 

sitatea cauzei unei obligaţiuni, el nu este 
obligat să facă dovada adevăratei cauze 
şi această dovadă incumbă creditorului 
care trebueşie să stabilească: că cauza 
este reală şi licită, întrucât prezumpţiu- 
nea. după care orice obligaţiune a cărei 
cauză nu este exprimată, este presupusă 
valabilă, nu are _aplicaţiune în acest caz. 
“(Demolombe, XXIV, No. 372; Larombitre, 
Obligations, Art. 1132, No. 8; Demante cet 
Colmet de Santerre, V, No. 47 bis, IL; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 345, text şi nota 
19, p._ 524: Dalloz, Rcp., Obligations, No: 
548; Suppl., Obligations. No, 156: Lau- 
rent, XVI, No. 122, 169; Huc, VII, No. 56; : 
Baudry ct Barde, Obligations, ÎI, No. 319; 
Planiol, II, No. 1206; Alexandresco, V, 
p. 155). 
56. In cazul când falsitatea cauzei 

unei obligaţiuni rezultă numai din măr- 
turisirea creditorului, care declară, în 
acelaş timp, adevărata cauză a obli ațiu- 
nei, :mărturisirea sa este indivizibilă şi 

“în acest caz debitorul va trebui să do- 
vedească că nu există cauză. (Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 544: Su pl, Obligations, 
No. 156: Laurent, XVI, Ne, 172, 173). 

5'7.„, Deasemenea tribunalele sunt obli- 
gate să ia din actele prezentate de partea 
care a pretins falsitatea cauzei nu numai 
dovezile rezultate care au stabilit: fal- 
sitatea cauzei, ci şi dovezile care au, sta- 
bilit existența unei cauze reale și licite, 

— 435 —. ”



„Art, 966 DESPRE CAUZA 

neputând să ia din aceste acte numai 
dovezile care stabilesc falsitatea cauzei, 
iar adevărata cauză s'o ia din actele pre- 
zentate de creditor. (Demolombe, XXIV, 
No. 3:35; Larombicre, Obligations, Art. 
1132. No. $; Laurent, XVI, No. 174). 
.58, A se vedeă: art. 5 şi 963 din co- 

dul civil cu notele respective: 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Brevetul de licenţă pentru vânzarea 
de băuturi spirtoase este personal, adică 
nimeni nu-l poate utiliză în afară de per- 
soana pe al cărei nume Sa obținut şi în 
consecinţă nu se poate închiriă, cedă sau 
vinde. (Art. 1 din legea privitoare la taxa 
de brevet şi decalitru). - 
După art. 966 din 'codul civil, obligaţiu- 

nile fără cauză sau fondate pe o cauză 
falsă sau nelicită, nu pot aveă nici un 
efect între părţile contractante: iar cauza 
e nelicită, când este prohibită de lege, 
contrară bunelor moravuri sau ordinei 
publice. : , 

Prin urmare, convenţiunile de arendare 
a unui brevet de licenţă are o cauză ili- 
cită, obligaţiunile ce decurg din ca nu 
au nici un efect şi faţă de lege deci nu 
sunt susceptibile de a fi sancţionate prin- 
tr'o hotărire judecătorească. (Jud. Ocol. 
Botoşani, 25 din 5 Februarie 1923, Pand: 
Rom. 1925, II, 41).. Ă 

2. Motivul care determină contracta- 
rea obligajiunii, nefiind decât un element 
subicetiv şi variabil, rămâne fără nici o 
influenţă asupra. valabilităţii contractului, 
chiar. în cazul când este nelicit, pe când 
ceeace hotărăşte nulitatea contractului 
este ilicitatea cauzei care constitue un 
element esenţial al existenţei lui juridice. 

Prin urmare, când în speţă se constată 
că mobilul care a determinat pe o parte 
de a vinde imobilul său a fost dorinţa 
de a dărui soţiei sale proprietatea unui 
alt imobil, primit drept parte din preţ, 
această dorinţă fiind motivul. obligaţiuni, 
iar nu cauza ci, nu se poate pronunță 
nulitatea vânzării. (C, Apel Galaţi S. 1, 
78 din 27 Alai 1925; Pand. Rom. 19955, [1], 
228, Curier Jud. 5/926). | . 

8, Atunci când cauza unei obligaţii 
este ilicită, acţiunea bazată pe o astfel de 
cauză e inadmisibilă. (Judecătoria ocol V 
Bucureşti, 1135: din i Octombrie , 1935, 
Pand. Săpt.: 18/926). * 

4, Un contract de vânzare în care s'a 
pus prețul de formă, simulat, ascunzând 
în realitate o convenţie fără cauză, este 
nul. 

Contractul de vânzare prin care se 
transmite un bun de soacră ginerelui, 
când are ca substrat moral condiția luărei 
în căsătorie pe fiica sa spre a trăi bine 
cu ca, conține o cauză ilicită şi urmează 
a: fi anulat. (Jud. ocol Herţa, Carte de 
Judecată No. 637/925, Justiţia Olteniei 
14—16/935).. PI pn 
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5. a) Potrivit art. 913 şi 966 din codut, 
civil, este lipsită de orice efect obligaţiu- 
nca, când raţiunea imediată şi direct de- 
ierminantă care a făcut pe o parte să. 
contracteze, este oprită de lege sau con- 
trarie ordinei publice, 

D) Prin ordine publică se înțelege orice 
aşezare a stării persoanei sau a lucrurilor 
precum şi a raporturilor dintre ele, sta- 
tornicită prin lege în interesul organizării 
Statului și societăţii; astfel că dispoziţiu- 
nile din lege cari guvernează instituţiu- 
nea căsătoriei, fiind întemeiate pe prin- 
cipiile cari organizează familia şi socic-- 
tatea. sunt de ordine publică. 
„€) Orice convenţie dintre soți, prin care: 
aceştia sar învoi, ca .în schimbul unci 
anumite sume de bani, unul dintr'înşii să 
ceară desfacerea căsătoriei sau să con-. 
simtă la aceasta, precum şi orice conven- 
ție prin care. în disprețul legei care orga- 
nizează anume formele despărțeniei, când 
divorțul. se cere prin consimţământ mu- 
tual, soţii convin să procure unul celui-- 
lalt un motiv aparent, pe care să poată 
să-şi “întemeieze o cerere de despărțenie 
pentru cauza determinantă, este nulă ca 
întemeiată pe o cauză ilicită. (Trib. Jlfov 
„Î. e. €., 1055 din 14 Octombrie 1935, 

Dreptul 36/925). | 
-. 6, Deşi potrivit dispozijiunilor art. 966 
din codul civil, obligaţia fără cauză sau 
întemeiată pe o cauză falsă, nu poate 
aveă nici un efect şi deși aceste dispo- 
zițtiuni ar urmă, în lipsă de text contrar, 
să se aplice şi materiei tranzacţiei şi 
deşi în cauză cră pendent un recurs Ja 
Inalta Curte de casație, care a fost 
curmat prin o tranzacţie intervenită în- 
tre părți prin act: fără concursul instan- 
elor judecătoreşti, recurs care ar îi ur- 
mat, poate să fie declarat inadmisibil şi 
fără interes, totuşi obiceţiunea uneia din-. 
ire părţi că tranzacţia este fără cauză, nu 
poate fi luată în consideraţie deoarece, 
pe lângă că nu se poate şti dacă acel 
recurs cră sau nu admisibil şi cu interes, 
întrucât numai instanța de casare eră 
competentă să judece valabilitatea lui, 
ceeace Înalta Curte de casaţie nu a făcut, 
deoarece Inând act de retragerea recursu- 
lui. cu toată opunerea intimatului, a în- 
chis dosarul, dar încă accă tranzacţie se- 
menține şi pe faptul: că dacă inadmisibi- 
litatea recursului ar fi o chestiune care: 
pentru jurisconsulţi să nu facă nici un 
fel de îndoială, este deajuns că părţile 
contractante să fi avut o temere, pentru 
ca suprimarea acelei temeri, prin renun- 
“iarea părței adverse la recurs, să fie o 
cauză suficientă a angajamentelor luate 
prin tranzacţic, 

Im afară de acestea, deoarece prin tran- 
zacţie se curmă. în afară de litigiul pen- 
dent la Inalta Curte de casație şi toate 
litigiile pendente între părţi, între cari 
şi. un proces ce putcă să nască din di- 
ferendul privitor la încasarea chiriilor de 
către - proprietar dela -subchiriaşi şi “în 
urma cărei .încasări, chiriaşul principal 
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adresase proprictarilor o notificare, chiar, în cazul când tranzacţia ar fi considerată 
iără cauză, în privința recursului pendent 
la Inalta Curte de casaţie, cecace nu este 
cazul, după cum s'a arătat mai sus, încă 
tranzacţia sc menţine pe faptul valabili- 
lăţii cauzei ei în privinţa cauzei celorlalte 
litigii. (Trib. Lfov, S, [IL e. ce, 1466 din 
54 Octombrie 1935, Jur. Gen, 196 No. 
712), 

7. lL.egca consacră principiul prin care convenţiunile contrare bunelor moravuri: sunt nevalabile, adică nu pot să constitue termenul de drept al unei acțiuni în ju- stiție de unde rezultă că şi cauțiunea u- 
HOL asemeni convenţiuni, urmează con- 
dițiunea obligaţiunci principale. 

In speţă, sa constatat că între reclamant 
şi pârită a intervenit: un contract prin care părita se obligă să predea recla- mantului mai multe obiecte pentru a-l convinge să nu se opue la desfacerea căsătoriei; această obligaţiune parc a fi 
fost garantată de pâritul al doilea. 

Înstanţele de fond, în fapt au făcut o bună operare stabilind că accastă conven- liune care nu a fost cuprinsă în act no- tarial, este de natură să lovească în bu- nele moravuri şi ca atare aplicând legea, a privit ca nevalabilă atât obligaţiuncea principală cât şi cauţiunea, pe baza prin- cipiului „accesorium sequitur principale“, Cas. Î, Dec. 9i+ din 12 Martie 1926, Jur. Gen. 1926 No. 1204). 
8. Potrivit act. 118 al. £ din legea de organizare judecătorească edictată în 1909 şi modificată în anii 1911, 1912 si 1915, lege aplicabilă în speţă, nici un iuneţio- 

nar judecătoresc nu poate fi însărcinat cu apărarea verbală sau scrisă a părţilor 
în justiţie nici să dea consultațiuni chiar când ar fi vorba de alte instanţe jude- 
cătoreşti decât acele unde îşi cxercită 
funcțiunea. 

Art, 967. — Convenţiunea 
nu este expresă. 

Cauza este 
1169 urm., 1202; 
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C. Apel, 15/926). 

Art, 96'7 

Intrucât această dispozițiune a fost e- dictată de legiuitor în scopul de u asigură 
integritatea funcţionarilor judecătoreşti, 
şi prin aceasta, de a asigură o bună dis- tribuire a justiţiei, cecace interescază ordinca socială, urmează că ca este de. 
ordine publică, precum, în general, este 
şi legea în care este cuprinsă, 

cacecu orice convenţiune contrare dis- 
poziţiunei citate este isbită de nulitate. 

In speţă, întrucât recurentul eră func- 
jionar judecătoresc în momentul când o- 
perațiunile  vânzărei bunurilor intima-: 
tului se urmau în faţa tribunalului, ur- 
mează că bine a hotărit Curtea de apel că 
este nulă obligaţiunea prin care recuren= 
tul funcţionar judecătoresc, se obligă, în 
schimbul unei remuneraţii, să pună toate 
diligențele peutru ca bunurile lui X să 
fie adjudecate asupra lui Y, căci prin 
aceasta el se obligă la o prestaţiune pro- 
hibită de art. (18 din legea de organizare 
judecătorească. . 

Prin urmare funcţionarul judecătoresc, 
chiar demisionat nu are dreptul a cere 
să i se achite sumele ce i se recunosc ca 
datorite în aceste cazuri printr'o conven- 
ție. (Cas. 1, dec. 2233 din 2 Aprilie 1926, 
Pand. Săpt. 36/926). 

9, Cluuza dintrun contract de onorar, prin care o parte se obligă de a nu se împăcă cu debitorul său fără consim(ăi- 
mântul celeilalte părţi cu care.a stipulat 
convenţia de onorar, este o clauză ilicită 
şi nulă, deoarece conține o violare -a dreptului de libertate al. părților. In 
consecință şi clauza penală stipulată pen- tru cazul când cea dintâi clauză nu va 
fi respectată. este fără efect, (C. Apel 
Chişinău S$. 1, 125 din 13 lulie 1926, Bul. 

Q. A se vedcă: art. 968 cu notele res- 
pective; art. 1510, nota +). 

+ 

este valabilă, cu -toate că cauza 

presumptă până la dovadă contrarie 1). (Civ. 1132, 
C. com. 270; Civ. Fr. 1132; Civ. Ital. 1120, 1121 2), 

Tezt. fr. At. 1132. — La eonvention n'est pas moins valable, quoique Ja cause n'en soit pas exprime. 

Tezi. Ital. Art. 1120, — Il cont 
la causa. - 

“contrario, 

Doctrină, 

(. Paragratul al doilea din art. 97 e. civ. rom., lipseşte în art. 1152 c. civ, fr. 
corespunzător, fiind luat din art, 1121 
a 

Text Ital. „4rt. 1121. — La causa si presume sino a che non si 

ratto e valido, quantunque nonne sia espressa - 

prova il 

e. civil italian. (Alexandresco, V, p:. 153, nota 3). 
2. Pentru ca obligaţiunea. contractată 

să fie valabilă, trebucşte ca ca să aibă 
o cauză, ca această cauză să existe în 

1) Alineatul al doilea lipseşte în textul art. francez corespunzător 113%, II 2) Art. 97 1şi are echivalentul-său în art. 1132 Codul civil francez şi în art, 1120 şi 1124 Codul civil italian.
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realitate, însă potrivit dispoziţiunilor art. 
1132 c. civ. În. (907 ce. civ. rom.), nu este 
necesar ca această cauză să fie exprimată 
în actul care constată obligajiunea, (De- 
molombe, NAIV, No. 563; emante et 

* Colmet de Santerre, Y, No. 48 bis; La- 
rombiere, Obligations, Art. 1132, No. 3; 
Dalloz, hcp., Obligations, No. 514; Lau- 
rent, XVI, No, 165; Iluc,. VII, No..s85; 
Baudryv cet Barde, Obligations. Î, No. 317; 
Planiol, II, No. 1043, 1044; Alexandresco, 
V, p. 154). 
8, Ca exemplu de obligaţie în care nu 
este exprimată cauza este actul care ar 
fi conceput astfel: „Recunosc că dato- 
resc..., sau: „mă oblig a plăti...“, sau: 
„am să dau suma de....”. (Mourlon, II, No. 
1100 ur.: Baudryv et Barde, Obligatious, 
], No. 320; Alexandreseo, V, p. 154, text 
si nota 1). 

4. Cauza deși nu este exprimată înir'o 
obugaţie, ca poate însă rezultă din ter- 
menii actului. (Alexandresco, V, p. 154 
nota 1). 
"5, Cuvântul: „convenţiune“ în art. 1152 

€. civ. fr. (967 ce. civ. rom.), este luat în 
sensul de titlu, act scris, instrumentul 
care constată existenţa obligațiunci. 
(Mourlon, II, No. 1106; Baudry ct Barde, 

“Obligations, I, No. 518; Alexandresco,. V, 
p. 154. nota 5). 

6. In convenţiunile sinalagmatice, actul 
scris va menţionă totdeauna obligaţiunile 
reciproce ale părților şi deci va face men- 
jiune despre cauza fiecărei obligaţiuni, 
deoarece fiecare dintre obligaţiuni ser- 
veşte de cauză celeilalte: Astfel într'un 
contract de vânzare nu se poate să nu 
se arate lucrul vândut şi prețul fixat, 
adică cauza obligaţiunei fiecărei părţi. 

DESPRE CAUZA CONVENȚIUNILOR 

“nea numai la contractele unilaterale. ( 

Codul civil 

Prin urmare dispozițiunile art. 1132 e. civ, 
fr. (967 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicajiu- 

Q= 

molombe, XXIV, No. 362, 565; Larombitre, 
Obligations, Art. 1152, No. 2, 3; Alexan- 
dresco, Y, p. 154). 

7. In dreptul civil francez există con- 
troversă asupra ehestiunei de a se şti 
dacă dovada existenţei cauzei trebueşte 
s'o facă creditorul care cere executarea 
obligațiunei sau debitorul. In dreptul ro- 
mân, nu poate există controversă din 
cauza paragrafului al doilea alart. 967 care 
lipseşte în art. 1132 c. civ. Îr. corespunză- 
tor, aşă încât dacă înscrisul care constată 
o obligaţie unilaterală nu prevede cauză 
ci, această cauză este presupusă până la 
dovada contrară şi creditorul nu este 
obligat să facă nici o dovadă. Numai în 
cazul când înscrisul ar arătă o cauză şi 
debitorul ar fi dovedit că această cauză 
este falsă, creditorul va trebui să dove- 
dească că obligaţia are o cauză adevărată 
şi licită. (Alexandresco, V, p. 152, 133, 155). 

8. In cele mai dese cazuri creditorul 
va arătă în acţiune cauza ce ov atribue 
obligaţiunei, cum ar. fi de exemplu: o 
vânzare, un împrumut, etc. şi în acest caz 
debitorul va dovedi că faptul pretins de 
creditor nu a avut loc în realitate. (Alexau- 
dresco, V, p. 155). 

9, Chiar în cazul când creditorul nu 
ar arătă în acţiune nici o cauză a obliga- 
țiunei, debitorul va trebui să dovedească 
lipsa de cauză, deoarece el nu a putut 
să se oblige fără cuuză decât din eroare, 
prin dol sau violență sau din glumă, în 
care caz va puteă dovedi faptul invocat 
de cl prin orice mijloace. (Alexandresco, 
V, p. 155). ! 

Art. 968. — Cauza este nelicită când este prohibită de legi, 
„când este contrarie bunelor moravuri și ordinei publice. (Civ. 5, 
620, 728, 839, 948, 966, 1008, 1010, 1223—1226, 1492, 1838;CC. 
com. 70, 128, 488, 619; Civ. Fr. 1133). 

„_ Tezt. fr. Art. 1183. — Lia cause est illicite, quand elle est prohibte par 
la loi, quand elle est contraire âux bonnes meurs ou ă l'ordre public. 
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Cultură 62, 
Curtaj matrimonial 74, 75. 
Curte de casaţie 15. 
Daune-interese 79, 8), 8%, 

83, 05, 92—96, 118, 
Definiţie 71. 
Delict 27, 31, 87, 109, 142, 
Demisiune 23, 24, 
Depozit 110. 
Derogare 19. 
Descoperirea unci succe- 

siuni 120, 121, 
Director de teatru 113. 
Divorţ 116. . 
Dotă SI, 
Dovadă 97, %, 9%, 
Egalitate naturală 60. 
Embleme obscene 35. 
Executare 9, 10, 4. 
Executare silită 44. 
Evicţiune 40, 
Farmacie 34, 
Fraudă 95, 
Funcţiune publică 2%, 2 

» 

Furt 27, 
Garanţie 9, 4), 
Graviditate 91, 94, 
Impozite 47. 
Imprimate obscene 35, 
Imprumut 106, 
Imprumut ipotecar 45, 
Îndivizibilitute 7, 
Industrie (5—69. 
Înexistenţă, a se vedeă 

cuvântul: „Xulitate, 
lolicmitate 89, 
Instrăinare 63, 
Intenţiune 7. 
Interese pecuniare 56. 
Interegator 97, 
Invocare 8, 
Joc 30, 31, 32. 
Jurisprudență 13. 
Legi civile.4, 17. 
Legi electorale 17, 35, 
Legi fiscale 4, 17. 
Legi penale +4, 17, 27, 
Legi politice 17, 26, 
Libertate 6). 
Licitaţie %8, 
Locaţiune 37, 105. 
Locaţiune de servicii 61, 
Loterie 2%, 
Mandat 75, 
Mărfuri proibite 42,43—52, 
Marturi 93, 9%, 
Medicamente 33, 36, 
Meserie 62, 
Minoritate 37, 
Mobilier 107, 
Naştere 91, 
Nuiitate 5—86, 11, 12%, 

23, 27—33, 35—37,40, 57, 
59, 65, 06, 70, 76—78,8), 
81, 109, 113, 114, 124.   
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Nulitate relativă 6. 
Obiect 121. 
Obligaţie: de a nu face 3, 
Obligaţie fără cauză 9, 
Omor 37. 
Ordine de stat 21. 
Ordine publică 1, 2, 6,13, 

16, 19, 20, 25, 26, 28, 55, 
65, 72, 76, 113. 

Pact comisor 45, 46. 
Pact de cuota-litis 114, 
Pedeapsă 97, 
Pensiune alimentară 59, 
Preceperea impozitelor 47, 
Pluralitate de cauze 7, 
Prejudiciu 62, 83, 05, 92— 

94, 101, 1p, 

Prescripţie 121 
Preţ 22—24, 50-32, 73, 113 
Prezumpţiuni 93, W, 
Probă 97, 98 %, 
Profesiune 62, 
Proibiţiuni absolute 62,63, 
Proibiţiunca legei 1—4,47, 

18, 20, 27, 28, 30, 72, 
Promisiune de căsătorie, 

a se vedeă cuvântul: 
„Căsătorie“, 

Putere maritală 57. 
Putere părintească 57, 
Ratificare 41. 
Rea credinţa 39, 
Recrutarea armatei 26. 
Recurs 15, 119. 
Relaţiuni ilicite 4100, 101, 

114, - 

Renunţare 19, 41, 59, 59, 
111, 119, „119, 

Hepetiţiune 9, 10, 30, 52, 
Reputaţie £8. 
lRevocare 63, 
Sărăcie 90, 
Scrieri obscene 35, 
Scrisori 97, 
Seducţiune 94, 95, 96, 
Separaţiune intre soţi 43. 
Societate 30, 42, 70, 
Starea persoanelor 55, 5, 

Stat 21, 
Succesiune 120, 121. 
Suveranitate 22, 
Taxe de timbru și inre- 

gistrare 54. 
Teatru 113, 
Testament 63, 
Tranzacţie 59, 
Tutor 7, 
Urmărire silită 41, 
Vamă 42, 40—53, 
Viadere-cumpărare, a se 

vedeă cuvântul: „Cesi- 
une” şi 33, 35, 36, 40,4, 

230, 51, 04. . 

Doctrină, 

f. Potrivit dispoziţiunilor art. 1135 ce. 
civ. În. (9685 c. civ. rom-), cauza este ne- 

"licită când este probibită de legi, când 
este conțrară bunelor moravuri sau or- 
dinei publice. (Dailoz, Rep., Obligations, 
No. 530; Alexandresco, V, p. 134, text şi 
nota 2). 

2. r 
tunci când prestaţia uneia dintre părți 
sau a ambelor părţi contractante este 
contrară legilor, bunelor moravuri sau 
ordinei publice. (Dalloz, Rep. Obligations, 
No. 550). : 

3, În clasa cauzelor nelicite trebueşte 
pusă şi obligaţia de a nu face care este 
contrară unei legi imperative, cu toate 

obligaţie are o cauză nelicită a- 

CONVENȚIUNILOR Art, 968 

că art. 1155 c. civ. îr. (965 e. civ. rom.), 
nu vorbeşte decât de cauza sau presta- 
ţia contrară unti legi prohibitive. (Dalloz, 
Rep., Obligations, 555). ! 

4. Astfel trebueşte să se considere, în 
general, ca neclicită orice clauză contrară 
legilor penale, civile sau fiscale. (Dalloz, 
Rep. Obligations, No. 533), 
* B. Obligaţiunea fondată pe o cauză ne-" 
licită nu poate avcă nici un efect, 'de- 
oarece este atinsă de o nulitate radicală, 
fiind inexistentă. (Demolombe, XXIV, No- 
554; Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. 4 bis, 11]; Aubry et Rau, ed. s-a, lv, 
$_ 545, text şi nota 17, p. 325; Mourlou, 
IM, No. 1103; Dalloz, Rep., Suppl., Obli- 
gations, No. 1529, 1831; Laurent, XVI, No. 
152; Baudry ct Barde, Obligations, |, No. 
516; Alexandresco, Y, p. 150, 151); 

6. După altă părere, de câte ori cauza 
esto contrară bunelor moravuri, nulitatea 
este absolută şi opozabilă ambelor părţi 
contractante; dacă însă cauza este numai. 
contrară ordinei publice, nulitatea este 
relativă. (Larombiere, Obligations, Art. 
1133, No. 30). 
7 În cazul când o convenţiune cuprinde 

mai multe clauze din care numai unele 
sunt ilicite, atunci când în intenţiunea 
părților contractante, toate stipulaţiunile 
sunt legate între ele şi când unele sunt 
cauză determinantă a celorlalte, de na-.- 
tură a formă un tot indivizibil, nulitatea 
clauzelor nelicite anulează clauzele ilicite 
Şi 'convenţiunea trebueşte anulată în totul; 
dacă însă această indivizibilitate inten- 
jională nu există, fiecare parte din con- 
vențic va avcă o soartă independentă. 
(Larombitre, Obligations, 1131, No. 4, Art. 
1133, No. 52; Laurent, XVI, No. 158). 

"8, Inexistența obligaţiunei întemeiată 
pe o cauză ilicită poate fi invocată de 
ambele părţi contractante. (Demolombe, 
AALV,-No. 3S1; Aubry et Rau, |, $ 35, p- 
115; Laurent, XVI, No. 1214;, Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 316; Alexan- 
dresco, Y, 130, 151). : 

9. Executarea unei obligaţiuni  înte- 
meiată pe o cauză ilicită, după o părere 
dă.loc la acţiunea în repetiţiune, chiar 
din partea aceluia care ar fi avut un 
rol imoral în convenţiune, deoarece le- 
gea nu face nici o distincţiune între ca- 
zurile când obligaţia este fără cauză sau 
se întemeiază pe o cauză falsă sau ilicită, 
iat regula din dreptul roman: „nemo 
auditur propriam turpitudinem allegans" 
nu este înscrisă nicăeri în legile moderne. - 
(Demolombe, XXIV, No. 352; XXXI, No. 
+55 urm-; Demante ct Colmet de Santerre, 
V, No. 19 bis, IV; Laurent, XVI, No. 16: 
Huc, VIII, No. 592; Baudry et Barde, O- 
bligations, I, No. 316, nota 3; Alexandresco, 
V, p. 152, 153). | 
“10. După altă părere, în acest caz 

. acţiunea în repetițiune aparţine numai 
părţii care.nu a avut nici un rol imoral 
în convenţiune, iar cealaltă parte care a 
avut rolul imoral nu are acţiune în re- 

"petițiune deoarece i se aplică regula ro- 
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mană: „nemo auditur proprium turpitu- 
dinem allegans“. (Duranton, Ă, No. 374; 
Larombicre, Obligations, Art. 1153, No. 1U; 
Musse et Vergc sur Zachuriac, LV, $ 035, 
nota 3, p. 9; Aubry et Rau, cd. 4-a, lv, 
$ 442 bis, text şi nota $, p. 741; Paul Pont, 
Petit contrats, 1, No. 663). 

4 |. Nulitatea unei obligaţiuni pentru 
cauză nelicită nu poate fi acoperită prin 
ratificare. (Demolombe, XXIV, Ac. 381; 
Dalloz, Rep., Obligations, No. 4472; Suppl., 
Obligations, No. 1831; Laurent, AVI, No. 
160; Baudry cet Barde, Obligations, |, No. 
310; Alexandresco, V, p. 151). 

12, Nulitatea unei obligaţiuni pentru 
cauză nelicită se prescrie prin trecere de 
treizeci ani, iar nu prin trecere de zece 
ani, deoarece în această materie nu sunt 
aplicabile dispoziţiunile art. 1304 c. civ. 
îr. (1900 c. civ. rom.). (Dalloz, Rep., Obli- 
vations, No. 2$685; Alexandresco, W, p. 
151, nota 5). 

13, Nu sc pot emite regule generale 
pentru a se şti când o obligaţiune trebueşte 
considerată nelicită, contrară ordinei pu- 
blice sau bunelor moravuri; asupra aces- 
tei chestiuni se va cercetă jurisprudenţa 
cure a lăcut numeroase aplicaţiuni ale 
acestor principii. (Dalloz, 1t6p., Obliga- 
tions, No. 550; Comp.: Alexandresco, v, 
p. 155). 

(4. Tribunalele vor apreciă în mod 
suverun când o obligaţiune este înteme- 
iată pe o cauză ilicită sau contrară .bu- 
nelor moravuri. (Alexandresco, V, p. 155): 

15, Nu se poate propune pentru pri- 
ma oară înaintea Curţii de casaţie ilici- 
tatea cauzei unei obligaţiuni. (Alexan- 
dresco, V, p. 133). 

16. Ordinea publică este organizaţia 
societăţii iar legile de ordine publică sunt 
acele cari privesc direct sau indirect a- 
ceastă organizare. (Larombitre, Oblisa- 
tions, Art. 1133, No. 15; Alexandresco, 
Vp. 134). 

17. Sc consideră ca nelicită, orice 
cauză care este contrară legilor cousti- 
tuţionale şi politice, legilor civile, legilor 
penale şi legilor fiscale. (Larombiere, O- . 
bligations, Art. 1155, No. 2; Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 555). 

18. Cauza este nelicită numai atunci 
când convenţiunca este contrară legei în 
vigoare în momentul facerci ci. (Dalloz, 
Rep. Obligations, No. 589). 

19. Au sc poate derogă la o lege de 
ordine publică, însă se poate renunţă la 
drepturi dobândite în virtutea acestei legi. 
(Dalloz, Râp., Obligations, N6. 599). 
„20. Cauza este ilicită, ca fiind con- 
trară ordinei publice, în contractele pri- 
vitoare la drepturi care sunt guvernate 
de legile constituționale sau de ordine 
publică. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 
553). 

92|, Orice convenţiune care. are de 
scop să răstoarne puterile existente în 
Siat, are o cauză nelicită. (Dalloz, Rep, 
Obligations, No. 559; Comp.: Toullier, VI, 

> 
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No. 185; |Larombitre, Obligations; Art, 
1133, No. 16). , 
29, Orice convenţiune care tinde la 

obținerea, în schimbul unui preţ, a nu- | 
mirei de către șeful Statului sau guvern 
într'o funcţiune publică este nulă ca fiind 
contrară ordinei publice, deoarece drep- 
tul de a numi în funcțiuni publice apar- 
ține suveranităţii şi aceste funcțiuni nu 
pot fi considerate ca fiind în comerţ. (De- 
molombe, XXIV, No. 336 urm.; Larombitre, 
Obligations, Art. 1128, No. 19; Aubry ct 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 344, toxt şi nota $, 
p. 315; Dalloz, Rep., Obligations, No. 460, 
471, 561; Suppl., Obligations, No. 157; 
Laurent, XVI, No. 127, 125; Baudry ct 
Barde, Obligations, ], No. 249; Comp.:' 
«Mexandresco, V, p. 137, text şi nota 3, 
158). 
„23, Convenţiunea prin care un func- 

jionar public se obligă ca, în schimbul 
unui preţ, să se demită în favoarea unci 
alte persoane, după o părere este vala- 
bilă. (Delvincourt, 1. p. 058). 
24. După altă părere, convenţiunea 

prin care un funcţionar public, se obligă 
să demisioneze, în schimbul. unui pret, 
câre formează o compensație a acestei de- 
misiuni, este considerată ca nelicită. - (De- 
molombe, XALV, No. 357; Larombicre, O- 
bligations, Art. 1128, No. 19; Aubry ct 
lau, ed. 4-a, IV, $ 344, nota 8, p. 315; 
Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 157; 
Laurent, XVI, No. 127; Baudry et Barde, 
Obligations, I, No. 250; Alexandresco, Y, 
p. 120, 157). , 

"95, Orice convenţiune cu privire la 
chestiuni electorale are o cauză nelicită, 
deoarece este contrară ordinei publice. 
(Demolombe, XXIV, No. 337; Larombitre, 
Obligations, Art, 1153, No. 28; Alexan- 
dresco, V, p. 137, 145). 
26, Lczile privitoare la recrutarea ar- 

matei sunt de natură politică şi de ordine 
publică, așă încât nu se poate derogă dela 
ele prin convenţiuni. (Dalloz, Râp., Obli- 
gations, No. 578). 
27. Obligaţiunile care au de cauză un 

fapt oprit de lege şi în special un fapt 
pedepsit de legea penală sunt nule; ast- 
fel convenţiunea care tinde la retribu- 
lunca unui omor, a unui furt, sau ori- 
cărci alte crime sau delict este nulă. (La- 
rombicre, Obligations, Art. 1133, No. 5, 
51; Laurent, XVI, No. 145; Alexandresco, 
V, p. 158). - 
__28, Orice convenţiune care tinde să 
împiedice libera concurenți a cumpără- 
torilor la o adjudecare la licitajie publică, 
este nulă deoarece este contrară legilor și 
ordinei publice. (Demolombe, XXIV, No. 

378; Dalloz, Râp., Obligations, No. 580; 
Venie publique dimmeubles, No. 2240; 
Alexandresco, V, p. 144, text şi nota 4). 
29, Orice convrenţiune care are de 

cauză loterii oprite în Franţa (România) 
este nulă. (Dalloz, Râp., Loterie No. 15 
urm.: Obligations, No. 584; Laurent, XVI. 
No. 142; Alexanaresco, V, p. 155, 136). -. 
30. Orice convenţiune care are de 
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cauză jucul, irebueşte considerată nclicită ca fiind contrară legilor; astfel este nulă 
o: convențiune de societate formată pen- 
tru exploutarea unei case de joc. (Aubry 
ct Rau, cd. 4-a, IV, S 544, p. 319, 320). 

31, Convrenţiunea privitoare la cedarea 
unei exploatări a unei case de joc este 
nulă deoarece are o cauză nelicită. (luc, VII, No. 81; Baudry et Barde, Obligations, 1, o. 310; Alexandresco, Y, p. 146), 
32, Chiur dacă autoritatea administra- 

tivă ar fi autorizat exploatarea unei case 
de joc, convenţiunea făcută în privinţa 
cedării unei asemenea case este nulă, de- 
varece autorizaţia nu poate modifică ca- 

DESPRE CAUZA CONVENȚIUNILOR 

racterul obligaţiunci şi să facă licit ceeace | 
e nelicit. (Dalloz, Rep., Suppl., Obliga- 
tions, No. 192; Alexandresco, V, p. 146). 
33, Convenţiunea privitoare la fabri- 

carei şi vânzarea remediurilor secrete 
oprite de lege este nulă deoarece are o 
cauză nelicită. (Dalloz, R&p., Obligations, 
No. 580). 
34, O furmacie nu poate fi cedată în 

mod valubil unci persoane care nu are 
aptitudinea legală de a exercită profesiu- 
nea de farmacist. (Dalloz, Rep. Obliga- 
tions. No. 577). 
85, Vânzarea şi punerea în vânzare a 

imprimatelor, scrierilor, emblemelor, o- 
biectelor sau imaginelor obscene sau con- 
irare bunelor moravuri, sunt nule de- 
varece sunt contrare. bunelor moravuri. 
(Demolombe. XXIV, No. 531; Laurent, 
AVI, No. 156). 
86. Vânzarea de alimente,  medica- 

mente şi băuturi falsificate este 
(Demolombe, XALV, No. 331). 

7, Proprietarul care a închiriat 
stiință casa sa pentru întrunirile unei a- sociaţiuni care nu este autorizată, are 
dreptul să ceară anularea confractului de închiriere, deoarece este fondat pe o cauză nelicită. (Dalloz, Râp., Associations 
illicites, No. 58). . 38, Sunt ilicite, convenţiunile cari au 
de. scop să asigure nepedepsirea unei 
crime sau unui delict. (Alexandresco, V, 
p. 155). 
39. Deasemenea este ilicită convenţiu- 

nca prin care cineva sar obligă să nu 
răspundă .de rcaua sa credinţă. (Alexan- 
dresco, V, p. 135). 
40, Asiicl este nulă convenţiunea prin 

care vânzătorul se sustrage dela obliga- 
ţia. sa de a răspunde de evicțiunca re- ultată din faptul său personal. (Tro- 
plong, Vente, Obligations, Î, No. +74, 470). 
4. Deasemenea este ilicită convenţiu- nea prin care debitorul ar renunţă la co- mandamentul care trebueşte să precedeze executarea silită imobiliară. (Alexan- 

dresco, Y, p. 155). 
« Deasemenea a 

societăţile care au de 
în țară a mărturilor opr 
No. 133: Alexandresco, 
43, Deasemene 

fiunca făcută 
separați unul d 

nulă. 

cu 

u o cauză ilicită 
scop introducerea 
ite. (Laurent, XVI, 
p. 135), 

a, cste ilicită conven- 
între soți ca să trăiască 
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e altul, deoarece este con- 
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trară scopului căsătoriei, (Alexandresco, 
V, p. 1536), 

4. Deasemenea este ilicită obligația de a se supune constrângerei corporale pentru neplata datoriilor. (Alexandresco, 
V, p. 156). 
45. Deasemenea este "ilicită conven- 

liunca prin care părţile întrun împrumut 
ipotecar, ar prevede că în caz de neplată, 
imobilul ipotecat va trece la creditor fără 
intervenția justiţiei. (Troplong, Vente, 1, 
No. 77; Laurent, XAVIII, Ao. 509; Alexan- 
dresco, V, p. 159). 

6. Deasemenea convenţia prin 
creditorul amanetar va puteă 
lucrul amanetat, fără îndeplinirea -for- malităților prevăzute de lege. (Alexan- dresco, V, p. 139). , 
47, Convenţiunile care au de obicct 

perceperea unor impozite nestabilite de 
lege sunt ilicite. (Dalloz, Re p:, Oblgations, No. 560; Comp.: Deomolombe, XX V, No. 
520; Larombicre, Obligations, Art, 1133, 
No. 54 urm.; Laurent AVI, No. 131). 
48, Couvenţiunile privitoare la intro- ducerea în țară a mărfurilor oprite prin legea vămilor, au o căâuză neclicită. hu. bry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 344, text şi nota 25, p. 320; Dalloz, Rep., Obligations, No. 558; Laurent, XVI, No. 131; Comp.: A- lexandresco, Y, p. 135). | - 

9. În acest caz, dacă nu a fost încă 
executată convențiunea, vânzătorul nu 
poate fi obligat să predeă mărturile care fac obiectul vânzării. (Dalloz, Rep. Obli- 
wations,_ No. 588), ” 

0. Deusemenca, vânzătorul nu poate cere preţul iar cumpărătorul dacă a plă- tit. dejă prețul nu-l poate repeti, chiar dacă mărfurile au fost confiscate de au- toritățile vamale. “(Dalloz, Rep., Obliga- tions, No. 5$S). | 
51. In cazul când vânzătorul mărtu- rilor de contrabandă vamală a fost de bună credinţă, neștiind proveniența măr- furilor, va avcă dreptul să ceară preţul mărturilor predate cumpărătorului. (La- rombicre, Obligations, Art. 1153, No. 35; Dalloz, Rep... Obligations, No. 388). 52, Dcusemenca cumpărătorul de bună credință al mărfurilor de contrabandă, vamală, poate restițui mărfurile şi -:să ceară restituirea prețului plătit, (Dalloz, Râp., Obligations, No. 588). 

“58, Convenţiunile care au ca obiect contrabanda în străintitate au o cauză nc= licită. (Dalloz, Râp.. Obligations, No. 591$ 

care 
dispune de 

Laurent, XVI, No. 152). . 54, Convenţiunile privitoare la sus= traxerea dela plata “taxelor de _tim- bru şi înregistrare au o cauză nelicită. (Larombiăre, Obligations, Art. 1153, No. 47: Dalloz, Râp., Obligations,. No. . 594; NIPEI,, Oblisations, No. 166; Laurent, XV, No. 
55, Starea persoanelor nu poate face obicctul unei convenţiuni deoarece este o materie de ordine publică. (Larombitre, 

rt. 1155, No. 26, 27; Dalloz, Obligations, A 
Rep., Obligations, No. 597; Suppl., Obli- 
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pations, No, 159; Laurent, XVI, No. 149; 

Fluc; VII, No. 68; Alexandreseo, V, p. 12i, 

192), ” 

'56, Convenţiunea care este privitoare 

numai la interesele pecuniare ale unei 

chestiuni de stat este licită. (Dalloz, Rp", 

Suppl., Obligations, No. 171). , 

57, Convenţiunile care, aduc atingere 

drepturilor tatălui, soţului, copilului le- 

gitim 'sau natural, drepturilor rezultând 

din minoritate, interdicțiune sau maJo- 

ritate, sunt nule deoarece au o cauză ne- 

licită. (Demante ct Colmet de Santerre, 

IV, No, 16 bis, VI; Dalloz, Rep. Obli- 

wations, No. 597; Alexandresco, v, p. 157). 

58, Legea prevede în mod expres pro- 

hibiţiunea de a se face asemenca_conven- 

țiuni în art. 1588 c. civ. În. (1225 c. Civ. 

rom.), după care nu se poate renunţă prin 

contractul de căsătorie la unele din 

aceste drepturi. (Dalloz, Rep., Obligations, 

No..597). 
59, Convenţiunea făcută printr'o tran- 

zacțiune prin care sar renunţă la drep- 

tul de a se cere alimente între persoaue 

care sunt obligate prin lege să primească 

şi sii dea alimente, cum ar fi de exemplu 

între soţi, este atinsă de nulitate. (Dal- 

loz, Rep., Mariage, No. 640). 

80. Au pot face obiectul unei conven- 

jiuni valabile drepturile esenţiale apar- 
ținând fiecărei persoane ca individ, cum 

sunt: libertatea sau egalitatea naturală. 
(Dalloz, Rep, Obligations, No. 604%; A- 
lexandresco, V, p. 137). | 

G|. O persoană nu poate să-şi anga- 

jeze serviciile sale pe viaţă, ci numai pe 
un timp determinat. (Demolombe, XĂLV, 
No. 335; Larombiere, Obligations, Art. 

1153, No. 17; Laurent, XVI, No. 155; A- 
lexandresco, V, p. 144). - 
62, Nu se pot prevede într'un contract 

probhibițiuni absolute, cum ar fi prohibi- 
țiunea de a cultivă sau de a exercită o 
profesiune sau o meserie. (Larombitre, O- 
bligations, Art. 1135, No. 20, 22,23; Dal- 
loz, Rep., Obligations, No. 605;. Alexan- 
dresco, V, p. 156). 

62, Deasemenea nu se poate inseră 
întrun contract prohibiţiunea de a exer- 
cită o acţiune în justiţie, de a face tes- 
tament sau de a revocă un testament: 
(Larombiere. Obligations, Art. 1133, Na 
94; Alexandresco, V, p. 1536, 146). 

64. Deasemenea este ilicită conven- 
țiunea de a nu pute înstrăină în mod 
absolut proprietatea sa. (Alexandresco, 

V, p. 136). 
G5. Convenţiunile care 'ating liber- 

tatea comerţului, a industriei sau a muncei 
sunt contrare ordinei publice, şi deci'nule 
deoarece au o cauză nelicită. (Balloz, Rep. 
Obligations, No. 613; Suppl., Obligations, 
No. î74; Alexandresco, V, p. 14%). 

66. Convenţiunea care aduce pentru . 

una dintre părţile contractante interdic- 

țiunea de a-şi exercită comerţul sau in- 

“ dustria sa, întrun chip general şi absolut, 

este nulă deoarece. este contrarii liber- 

tății comerţului şi industrici. (Demolombe, 
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XXIV, No. 353 bis; Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1155, No. 21; Aubry ct Rau, 
j-a, LV, $ 545, text şi nota 16, p. 593; Lau- 
rent, XVI, No. 136, 159; Alexandresco, v, 
pe 145, 143). 
G7, Convenţiunea este valabilă dacă 

interdicţiunea de a exercită un comerţ 
sau industrie este limitată în timp sau la 
un loc anumit. (Larombitre Obligations, 
Art.:1133, No. 21; Aubry et Rau, ed: 4-a, 
IV, $ 545, text şi nota 16, p. 335). 

“ G8, Astfel o persoană care şi-a vân- 
dut stabilimentul său comercial sau in- 
«dustrial poate să-și interzică în mod va- 
labil de a înființă un stabiliment similar 

. în aceeaş localitate unde a avut stabili- 
mentul vândut sau chiar într'o rază în 
jurul acestei localităţi. (Larombitre, O- 
bligations, Art. 1135, No. 21; Comp:: A- 
lexandresco, V, p. 144%, nota 1). 
G9, După altă părere, interzicerea de 

a exercită un comerţ sau o industrie în- 
trun loc determinat este licită numai 
dacă este făcută pentru un timp limitat. 
(Laurent, XVI, No. 136 urm.; Comp: A- 
lexandresco, Y, p. 144, nota 1). 
70, Actele de societaie şi convenţiunile 

încheiate între comercianţi care au de 
scon să împiedice libertatea comerţului 
sau 'să vateme concurenţei, sunt nule. 
(Demolombe, XXIV, No. 578; Larombiere, 
Obligations, Art. 1155, No. 21; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, LV, $ 545, text şi nota 15, 
p. 595; Laurent, AVI, No. 140 urm.; A- 
lexandresco, Y, p. 144, text și nota 2). 

71|. Bunele moravuri sunt această o- 
nestitate publică, la ale cărei prescrip- 
țiuni legiuitorul nu pune nici o sancţiune 
penală propriu zisă dar pe care o face să 
fie respectaiă prin. faptul că nu dă, fiinţă 
legală la ceeace se face contra ei. (La- 
rombitre, Obligations, Art. 1135, No. 2 
urm.; Dalloz, Râp., Oblisations, No. 628). 
- 79, Ceeace este contrar ordinei pu- 
blice poate fi deasemenea contrar şi Ie- 
gilor. (Dalloz, Râp Obligations, No. 628). 
73, Este considerată ca având o cauză 

contrară bunelor moravuri orice conven- 

iune contrară demnităţii sau libertăţii 

căsătoriei. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 
609; Comp.: Alexandresco, V, p. 139). 

- 

74. Convenţiunile de curtaj matrimo-. 

nial, adică de interpunere pentru a pro- 
cură o căsătorie avantajoasă, după păre- 

rea dominantă, au o cauză nelicită, cel 
puţin atunci când s'au făcut cu cota-parte, 
pentru cazul când demersurile interpună- 
torului ar reuşi. (Demolombe, XĂY, No. 

555; Larombitre, Obligations, Art. 1135, 
No. 11; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 5%, 
text şi nota 14, p. 323; Dalloz, Râp„ O- 
bligations, No, 629; Suppl, Obligations, 

No. 179, 180; Laurent, i No. 140: A- 

lexandresco, V, p. 142, text și nota 2). 
75, După altă părere, aceste conven- 

țiuni sunt valabile şi nu au în ele nimic 

imoral deoarece au de scop să uşureze 

contractarea căsătoriei care este un. act 

licit şi rolul interpunătorului este acela 

al unui mandatar care trebuește să fie 
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răsplătit, (Baudry et Barde, Obligations, 1, No. 51). 
76. Convenţiuuea prin care libertatea 

căsătoriilor ar fi împiedecată în sensul că consimțimântul ar îi încătușat de mai 
înainte prin promisiunea de a se căsători 
sau a nu sc căsători cu o persoană deter- minată sau de a nu se căsători deloc 
este nulă, ca fiind contrară ordinei pu- 
blice şi bunelor moravuri, (Dalloz, Rsp., 
Obligations, No. 631; Alexandresco, V, p. 
150). - 

77, Convenţiunea prin cure părinţii se obligă de mai înainte să căsătoreasca pe copiii lor împreună, este nulă. (Larom- bicre, Obligations, Art, 122%, No. 5; Dal- loz, Rep, Mariage, No. 92; Obligations, No. 634), - . 
18. Deascmeneu este nulă convenţiu- nea făcută cu un tutor, de a luă în că- sătorie pe minora aflută în tutelă. (La- rombitre, Obligations, Art, 1227, No. 5). 79, Promisiunea de căsătorie, după v părere, nu este un act nul şi lipsit de efect, ci este, in principiu, valabilă ȘI dă naştere unei obligaţiuni a cărui neexc- cutare dă loc la acordarea de daune-in- terese. (Merlin, Repertoire, Peine cou- tractuelle, $ 5, No. 3; Toullier, VI, No. 195 urm-; Massc ct Verge sur Zachariae, 1, p. 189). , 
80. După altă părere, dominantă, pro- misiunea de căsătorie este nulă deoarece este: contrară libertăţii consimţământului, uşă încât neexccutarea promisiunei nu dă loc la acordarea de daunc-interese. (Delvincourt, 1, p. 

187; X, No. 317 
IML, No. 28 urm.; AALV, No. 378; Vazeille, Mariage, |, No. 145 urm; Bedarride, Du dol et de la fraude, III, No. 1352; Aubry ct lau, ed. 4-a, V, $ 454, nota 26, 33; 

Ur, 

" Dalloz, Rep. Mariage, No. 79, So; :Obli- 
Mariage, No.. 

pations, No. 633; Suppl., 
46; Laurent, Il, No. 506; Iluc, Ii, No. 5 urm.; Baudry et Barde, Obligations, |, No. 510; Alexandresea, V, p.' 140). 
81. Clauza penală care ar aveă de obiect asigurarea executării unci promi- siuni de căsătorie este nulă ca şi însăşi promisiunca de căsătorie. (Larombisre, Obligations, Art. 1227, No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 454 nota 20. p. 53; Dal- loz, Râp-, Mariage, No. 90; Obligations, No. 1597; Suppl Mariage, No. +; Lau- 

2, Oricare ar îi părerea ce s'ar a- doptă, dacă se constată că neexecutarea promisiunci de căsătorie a cauzat un pre- judiciu real celeilalte Dărți, ca va avea dreptul să ceară daunc-interese în vir- tutea dispozijiunilor art. 1582 ce. civ. fr. (99S c. civ. rom.). „(Larombitre, Obliga- tions, Art. 1227, No.'3; Aubry et Rau, ed. s-a, V, $ 454, nota 26, p. 33; Dalloz, Rep., Mariage, No. 81; Suppl. Mariage, No. 48; Laurent, II, No. 508; Alexandresco, V; p- 140) i. i 5 . 83,: Daunele-interese, în acest caz, vor îi acordate nu numai pentru prejudiciul 
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- motive legitime, 

127; Duranton, Îl, No, * 
309; Demolombe,. 

-ioria. (Pothier, 

„ciului cauzat se pune 
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material cauzat prin neexecutarea promi- 
siunei de căsătorie, ci şi pentru preju- 
diciul moral care rezultă din această ne- 
executare. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 454, p. 33; Dalloz, Rep.,, Mariage, No. 87; Suppl., Mariage, No. 49; Laurent, II, No. 
so: Huc, Il, No. 6; Alexandresco, V, p. 
141). : 
84. In caz de ruptura unei promisiuni de căsătorie, cadourile ce şi-au dăruit 

părţile vor trebui să şi le restitue. (Po- 
thier, Contrat de mariage, No. 45, 46; Dalloz, Râp., Suppl, Mariage, No. 52). 

5, Neexecutarea promisiunei de căsă- torie nu dă loc la acordarea de daune- interese, chiar dacă ar cauză un preju- diciu real, atunci când este fondată pe 
deoarece ruptura pro- misiunei de căsătorie nu poate da loc la - acordarea de daune-interese decât în ca- zul când este provenită dintrun simplu capriciu. (Dalloz, Hcp., Mariage, No. sv; Suppl., Mariage, No. 49), 

86. Astfel, absenţa prelungită a uneia dintre părţi coustitue un, motiv legitim de ruptură a promisiunei de căsătorio. (Pothicr, Contrat de mariage, No. 60 um.; Larombitre, . Obli ations, Art. 1227, No. 4; Dalloz, Rep. Mariage, No. 86). : 7. Deasemenea faptul că una dintre părți a fost condamnată la o pedeapsă criminală sau : corecțională, (Dalloz, Rep., Mariage, No, 86). , , 8. Deasemenea descoperirea unui fapt de natură a întunecă re utaţia uncra dintre părţi. (Dalloz, Rsp., Mariage, No. 86). 
89. Deasemenea starea de boală sau 

de infirmitate survenită uneia dintre 
părți. (Dalloz, Râp., Mariage, No. 86). 

„ Deasemenea pierderea averei sur- venită uneia dintre părți de natură a 
face pe viitorii soţi să nu poată suportă sarcinele căsătorici. (Dalloz, Râp., Ma- riage, No. 86). 

„ Deasemenea starea de graviditate a 
femcei sau nașterea, afară de cazul când 
bărbatul a fost cauza acestei stări. (Dal- 
loz, cp. Mariage, No. 86). 
92. In materie de neexecutarea pro- misiunei de căsătorie cuantumul daune- lor-interese se vu fixă după prejudiciul real suferit iar nu după avantajele pter- dute. (Demolombe, III, No. 50; Aubry et hau, ed. 4-a, V, $ 454, text şi nota 26, p. 53; Dalloz, Rep, Mariage, No. S7; Lau- rent; II, No. 30s; Alexandresco, V, p. 141; Comp.: Huc, ÎI. No. 6). 
93. Tribunalele când acordă daune- interese nu pot să le acorde sub'alternativa că duunele vor fi datorie, numai dacă partea în culpă nu va voi să facă căsă- 

Contrat de mariage, No. 54; Larombitre, Obligations, Art. 14997, No. 3). N 
94. Chestiunea reparațiunei prejudi- i mai ales, atunci când promisiunea de căsătorie a fost -ur- mată de relaţiuni intime între viitorii soți şi de graviditatea viitoarei soţii. În acest 
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caz chestiunea parternității şi filiajiunei 
nu arc nici un amestec în cauză deoarece 
acţiuneu în daune-interese nu are de scop 
să stabilească filiaţiunca copilului, ci sc- 
ducțiunea şi graviditatea vor fi prezen- 
taie numai ca elemente ale prejudiciului 
cauzat. (Larombitre, Oblisations, Art. 1227, 
No. 3; Aubry cet Rau, ed. t-a, VI, $ 509, 
text şi nota 9, p. 191; Dalloz, Rep. Ma- 
riage, No. S$0; Suppl., Mariage, o. 50; 
Alexandresco, V, p. 141, 142). 

95, Pentru ca seducţiunea să poată 
da loc la acordarea de daune-interese,. se 
cere ca seducătorul să fi întrebuințat 
manopere frauduloase spre a-și ajunge 
scopul sau să fi abuzat de ascendentul . 
ce-i dedeă asupra victimei superioritatea 
sau situațiunca sa. (Alexandresco, V, p. 
142, nota 1). - 

968. Dacă scducţiunea provine şi din 
culpa iemeci, nu sec pot acordă daune- 
interese. (Laurent, IV, No. 90; XX, No. 
397; Alexandresco, Y, p. 142). 

97. Dovada promisiunei de căsătorie 
va fi făcută prin scrisori, prin intero- 
gator putând rezultă şi din existenţa 
unui contract de căsătorie dejă redactat. 
(Dalloz, Rep., Mariage, No. 9; Suppl. 
Mariage, No. 51). 
” 98, Dovada promisiunei de căsătorie, 
după o părere. va puteă fi făcută prin 
marturi sau simple prezumpţiuni, - de- 
oarece este vorba de un quasi-delict. (De- 
molombe, III, No. 33). ! 
99. După altă părere, în principiu, 

existența promisiunci de căsătorie nu vu 
putcă îi dovedită prin proba testimonială ” 
sau simple promisiuni. (Laurent, II, No. 
310; Iluc, ÎI, No. 9). - . 
„100, Convenţiunea încheiată de un 
individ, fie pentru a determină o_per- 
soană să aibă relaţiuni cu el, fie pentru. 
a continuă relaţiunile începute, este nulă 
deoarece arce o cauză nelicită contrară bu- 
nelor moravuri. (Demolombe, XXIV, No. 
3€5; Dalloz, Râp., Obligations, No. 634; 
Suppl., Obligations, No. 182; Laurent, XVI, 
No. 153, 154; Baudry et Barde. Obliga- 
tions, ÎI, No. 310; Alexandresco, V, p. 159). 

10|. Este valabilă obligaţiunea luată 
faţă de o concubină când ca are 
cauză nu plata relaţiunilor nelicite, ci 
repararea unui prejudiciu real cauzat şi 
îndeplinirea unci datorii de conştiinţă 
(Demolombe, XXIV. No. 375; Dalloz, Rep.. 
Obligations, No. 635; Suppl-. Obligations. 
No. 185; Laurent, XVI, No. 154; Baudry ct 
Barde,. Obligations, I, p. 288, nota 1; A- 
lexandresco, V, p. 138). 
102, Obligaţiunea subscrisă de com- 

plicele unei femei adultere în favoarea 
bărbatului, nu cste nulă ca având o cauza 
imorală, ci constitue repararea prejudi- 
ciului cauzat bărbatului. (Demolombe, 
XXIV, No. 576). 

103. Instalarea unei case de toleranţă 
este un. fapt contrar bunelor moravuri 
iar autorizațiunea dată de autoritatea ad- 
“ministrativă municipală nu-i schimbă 
caracterul imoral ci intervine pentru a-i 
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asigură supravegherea iar nu atât pentru 

a-i legitimă existenţa.  (Dalloz, itp. 
Suppl., Prostitution, No. 80), , 

104, Convenţiunea care arc de cauză 

stabilirea unei case de toleranță este ili- 

cită. (Laurent, XVI, No. 152: Muc, VII, No: 
31, 8; Baudry ct Barde, Obligations, 1, 
No. 310; Alexandresco, V, p. 145). 

105. Un contract de închiriere privi- 
tor la o casă de toleranță constitue o 
convenţiune contrară bunelor moravuri şi 
nu poate da loc la o acţiune în justiţie. 
(Guillouard, Contrat de louage, Î, No. 72; 
AMlexandresco, V, p. 145). 

106. Imprumutul făcut de o persoană 
pentru a cumpără o casă de toleranță nu 
are o cauză. nelicită, deoarece cauza obli- 
vaţiunei împrumutatului nu constă în 
cumpărurea procctată a unui stabiliment 
imorul, ci în numărarea banilor 'care i-au 
fost predaji de împrumutător, trebuind 
totdeauna să se facă distincțţiune între 
cauza obligaţiunei și motivele care au 
determinat pe parte să împrumute.- (Huc, 
VII, No. SI, 82: Baudry et Barde, Obli- 
xations, Î. No. 515, 314). 

107. Dacsemenca nu este nul con- 
tractul de cumpărare a unui mobilier, sub 
motivul că cumpărătorul-a avut intenţiu- 
nca să-l întrebuinţeze la exploatarea unei 
case de toleranţă, deoarece valabilitatea 
convenţiunei nu poate fi subordonată unei 
chestiuni de intenţie sau de motiv, care nu 
pot aveă vreo înrâurire asupra conven- 
țiunei încheiate. (Iluc, VII, No. Si; A- 
lexandresco, V, p. 145, nota 4). 

108. Fapiul de a se stipulă o sumă 
de bani pentru ca o persoană să se abţie 
dela un act reprobat de morală, are o 
cauză imorală; deasemenea are o cauză 
imorală faptul unei persoane de a pre- 
tinde o sumă de bani de a face cevă la 
care este oblizată de lege. (Demolombe. 
NNIV. No. 380: Larombiere, Obligations. 
Art. 1155. No. 7, 12; Dalloz. Rep, Obli- 
gations. No. 641: Suppl., Obligations, No. 
186; Laurent, XVI, No. 135; Baudry ct 
Barde. Obligations, I, No. 310; Alexan- 
dresco. V..p. 137, 158). 

109. Asifel promisiunea făcută unei 
persoane ca să se abţie dela comiterea 
unei: crime sau delict, este nulă. (Dalloz, 
Râp.. Obligations. No. 641: Suppl., Obli- 
gations, No. 186; Alexandresco, V, p. 158). 

11Q. Deasemenea promisiunea făcută 
cuiva pentru a restitui un depozit. (Dal- 
loz. Râp.. Obligations. No. 641: Suppl.. O- 
bligations, No. 186; Baudry et Barde, O- 
bligations, ÎI, No. 510; Alexandresco, V, 
p. 138). ; 

1 î 4. Deasemenea 'promisiunea făcută 
unci persoane pentru a renunță să între- 
ție relațiuni culpabile cu o femee mări- 
tată. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 641; 
Suppl., Obligations, No. 186; Alexandresco, . 
V, p. 138). - 

119. Obligaţiunea subscrisă de acel 
care sa făcut culpabil de o crimă sau 
delict în profitul victimei este îlicită dacă 
scopul culpabilului a fost de a obţine iîm- 
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punitatea şi dacă obligaţia n'a fost luată decât în schimbul proimnisiunei făcute de victimă de a nu-l denunţă. (Demolombe, XXIV, No. 578; 4 
Art. 1135, No. 12; Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, S 345, nota 9, p. 322; Baudry et Barde, Obligations, 1, No. 510; Alexandresco, V, 
p. 135). 

113. Convenţiunea încheiată între un director de teatru şi un individ ca în schimbul plăţii unei sume de bani, să asi- 
gure succesul reprezeutajiunilor prin a- pluaze sau alte false demonstraţiuni, este 
nulă deoarece este fondată pe minciună şi e contrară ordinei publice şi_ bunelor 
moravuri. (Demolombe, XXIV,” No. 334; 
Aubry et lau, ed. f-a, IV, $ 344, toxt şi 
nota 24, p. 319; Dalloz, Râp. Obligations, 

„No. 638; Suppl., Obligations, No. 185). 
1i4. Pactul de quota-litis, adică con- vențiunea prin care un advocat convine 

cu clientul său 
rezultat din proces, este nul. (Demolombe, NAIV. No. 578; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 545, text şi nota 12: p- 523; Dalloz, Rep. Axocat, No. 267; Laurent, NALV, No. 00; Alexandresco, V, p. 147, 149, 149). 

1i5, Este licită convenţiunca prin care cineva s'ar fi obligat să se căsătorească, afară de cazul dacă această obligajiune ar fi fost luată de un călugăr care nu are voie să se căsătorească. (Demolombe. AVIII, No. 251; Alexandresco, V, p. 149; Contra: Demante et Colmet de Santerre,. IV, No. 16 bis, VI; Laurenţ, XI, No. 485). 116. Deasemenea este licită conven- 
iunea, prin care o femee se obligă a plăti o sumă de bani ca onorar, unci per- soanc peniru a o asistă ca sfătuitor în- tr'un proces de divorţ. (Alexandresco, V, p. 150). | 

117. Deasemenea este licită conven- lia dintre două părți prin care aleg com- petenţa unui tribunal străin pentru jude- carca litigiului dinire ele. (Alexandresco, V, p. 150), 
118. Deasemenea este licită conven- iunea prin care o parte fixează de mai înainte cuantumul despăgubirilor ce va trebui să le plătească celeilalte părţi “dacă nu-şi execută obligaţia. (Alexan- dresco, Y, p. 150). 
119. Dcasemenca este licită conven- tiunea prin care părțile renunţă antici- pativ la dreptul de apel sau recurs. (A- lexandresco, YV, p. 150). 
120. Deasemenea este licită conven= 

jiunca prin care o persoană sar fi obligat a descoperi o moştenire deschisă în fa- voareca unei alte persoane şi de care a- ceasta nu -aveă. nici o cunoștință. (De- a. molombe, ÎXIV, No. 355 ter; Mass et 
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arombicre, Obligations, . 

de a se asociă la câştigul , 

„care toată lumea funeţionărească 

Codul civil 

Verge sur Zachariac, V, $ 754, nota 11, p. 49; Dalloz, Râp., Suppl, Obligations, No, 191; Laurent, XVI, No. 119; Iluc, VII, No. Baudry cet Barde, Obligatious, 1, No. 20, 512; Alexandresco, V, p. 150). 
121. Dacă însă moștenitorul aveă cu- noştinţă despre dreptul său de moştenire, convențiunea va fi nulă pentru lipsă de 

obiect. (Alexandresco, V, p- 150, nota:6). 
122. A sc vedeă: art. 5 şi 966 din co- dul civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927), 

|. Cauza unei convențiuni are caracter ilicit când consistă în promisiunea de a 

72; 

„îndeplini un fapt delictuos sau chiar nu- - mal contrariu moralei, deci oridecâteori scopul dircet convenit pentru un act ju- ridic va [i contrar bunelor moravuri sau legilor, obligaţiunea astfel constituită va [i şi ca nulă. Obligaţiunca de a se plăti bani unui funcționar dela 0” societate, pentru ca prin influența ce acesta exer- cilă în accă societate, să facă să se a- corde o favoare, este o obligaţie contrarie bunelor moravuri. Dacă sar permite a- cest lucru, este lesne-de văzut ce aspect demoralizant ar prezintă o societate în 
şi-ar vinde pe bani lipsa dela datorie sau ser- viciile pe cari este obligată a le face. Astfel de obligaţiuni sunt nule atât când cle sunt făcute de funcţionari publici, cât şi de cei particulari, art. 966 c. civ. şi 968 nu fae distincţie. Dacă ar fi fost 

convenţia făcută de un funcţionar public, cauza ei ar fi nu numai contrarie bunelor 
moravuri, dar şi prohibită de legi şi a- tunci funcţionarul ar cădcă si sub pre- vederile art. 142 şi 146 e, p. Un funețio- nar particular e apărat de penalitate; cauza convențiunei incheiate de el, nu e Drohibita de lee. însă rămâne contrarie 
bunelor moravuri întrucât un fapt sau un 
act poate fi considerat ca fiind contrar bunelor moravuri, fără să fie oprit de 
lege. (Trib. Ilfov, s. II. sentința No. 41 
din 1923. Jur. Gen. 1926 No. 16). 

2, a) O convenţie ilicită pro parte este ilicită în întregul ei şi deci nulă, atunci când se constată că clauza licită este o consecință logică şi în strânsă legătură cu clauza ilicită, - ' 
ispoziția că funcţionarii  judecă- toreşti nu pot da consultaţii şi face acte pentru părţi, e de ordine publică.. (Cas, Î, 2258 din 21 Aprilie 1926, Pand. ăpt. 56/926), 

2, A se vedeă: art. 968 cu notele res- pective. . 

CAPITOLUL Il. 
Despre efectul convenţiunilor, 

: Secţiunea I. — Dispozifiuni generale. E 
Art. 969. — Convenţiunile legal făcute au putere de lege între părțile contractante, 

c
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Art, 969 „DESPRE EFECTUL CONVENȚIUNILOR Codul civil 

Ele se pot revocă prin consimțimântul mutual sau din cauze 

autorizate de lege. (Civ. 5, 970, 973, 1020, 1021, 1078, 1079 $ 2, 
1087, 1100, 1175, 1176 urm., 1182, 1201; 1523 $ 5, 1556, 1711; 

C. com. 36 urm., 42, 108; Civ. Fr. 1134). - | 

Teat. fr. Ant. 1184. — Les conventions Itgalement formees _tiennent licu 

de oi ă ceux qui les ont faites. 
Flles ne peuvent tre revoqutes, que de leur consentement mutuel, ou pour 

les causes que la loi autorise. 
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INDEX ALFABETIC | Aubry ct Rau, cd. 4-a, 1V, $ 346, p. 325; 

(la doctrină). - Dalloz, Râp., Obligations, No. 651; Suppl., 

Acceptare 3), 31, 34. . | Fraudă 26. Obligations, _No._ 195; Laurent, XVI, No. 

Agtiune 78 | Garanţie 4 178: Huc, VII, No. Ss; Baudry ct Barde, 
opţiune 32, raţie 5. : - Ta 4. - 

Advotat 25. Imobil 37, Obligations, |, No. 531; Alexandresco, YV, 

Apreciere suverană 15— | Imprumut 9. p. 156). | 

20, - Inţeles 19. _ 2, Convenţiunile au putere de lege 
Calificare 15, 1, Intenţiune 13, 15, între părțile contractante nu numai atunci 

Capriciu 21. Interpretare 15, 19, când au de obiect să creeze o obligaţie, 

Caractere 18 | Inlindere 2 . - ci şi atunci când au de obiect să stinsă 

ăsătorie 2 . potecă 8, 10, 37. iraiia cistentă S i 

Elauză penală 3. Lege 1—5, 14,13, 24. o opligalie existentă, (Dalloz, Rep., Obli 

Consecințe 18. Liberaţiune 17. Pations, 40: 02 ) , _ 

Constrângere 8, 9. . _-| Locaţiune î4, 16,37. » 3, In cazul când conrențiunea este în 

Contract de căsătorie 3, Mandat 20, 24, 25, 2%. opozilie cu un text de lege, sc va luă în 

Contract judiciar 2. Modificare 11, 12, 13. opsiderație conr nți dacă n on- 

Contrarietate 3. Obiect 2, 6. copsideraţie conve unea că nu CON 

Convenţiuni 1—7, 10—13, | Ordine publică 3. travine unci regule de ordine publică. 

15, 19, 21—93, 29, 30, 36, Pt (Demolombe, XXIV. No. 5859; Aubry et 
„40, , r . _ = 257 

Convenţiuni sinalagmati- | Promisiune 8, 9, 30, 31. Rau. ed. 4 a, IV, Ş$ 546, p. 326: Baudry et 

ce 7, Proprietate 7. Barde, Obligatious, |, No. 532; Alexan- 

Crearea obligaţiunilor 2. Reciprocitate, 7, dresco, V,-p. 152). ” ” 

, , ectificare 19. 2 ps . | 

Creditor 7, 8, 10. Recurs 13, 18. ți da In cazul, când părțile prin cony en- 

Culpă 2%, Revocare 21—32, 34—42, iune a staniit mocnit «le garanţie pen- 

Debitor 7. 42 Revocare expresă 31, tru vicii redhibitorii, se va ține în con- 
enaturare 1-, . evocare taci Sl ş i : : 

_ Depozit 2, Scnimb 35. , sidorație convenţiunea lor iar pu regulele 

: Derogare 5. Servitute 37. prevazute ue lesc. (Dalloz, Rcp., Vices 

Desființare, a. se vedea Societate 2 “sro, redhibitoires, No. 183). - 
cuvântul: evocare, tingerea obligațiunilor 2. is itiuni 9 a FE 

Divorţ 3.” - | Stipulaţiuni pentru altul în 5A Dispozitiunile art. 1244 $ 2, Cc. CI 

Dobândă 39, i, fr. (1101 $.2 e. civ, rom.), potrivit cărora. 

Doi 26, PA Termen de grație 5 judecătorii pot să acorde debitorului mici - 
onaţiune 40, erțe persoane 34, 35. . ermene de ă i srocare dle- 

Drepturi câştigate 35, Uintărire silită 10. la princi ie at, cuprind 0 Alerogare de 

Drepturi reale 37, . Vicii redhibitorii 4. - AP piile prevăzute în art. 1154 c. civ. 
Echitate 11. 42 Vindere-cumpăra e 14,16, „În. (969 e cit. rom), potrivit: cărora con- 

ecte 13, 14, 18, 2 20, 35, 87, 38, 41. - vențiunile o 4 u: 

Executare silită 10." Violare de lege 13, 14, 18. i egal făcute au putere de lege . 
între părţile contractante. (Alexandresco, 

E Ea V, p. 157, nota 1). | 
Doctrină. G. Dispoziţiunile art. 1154 c. civ. fr. 

. , , Aa : | „ (969. c. civ. rom.), trebuesc înțelese în 

1. Din dispoziţiunile art. 1154 ce. ci: sensul că părţile contractante sunt legaie 
fr. (069 c. civ. rom.), rezultă că conven- prin convenţiunea ce au încheiat-o însă 

jianile, care sunt legal făcute, au aceeaş numai în ceeace priveşte obicctul însăși 

putere ca şi legea între .părțile contrac- . al convenţiunei şi în calitatea. în care 

tante. (Demolombe, XXIV, No. 587; La- ele au contractat. (Dalloz, Râp., Suppl» 
rombitre, Obligations, Art. 1154, No. 1;  Obligations, No. 104). mi dă : x 

i 

— 446 — - 
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7, Convenţiunile: * legal formate, con- feră creditorului un drept de acţiune con- tra debitorului iar în convenţiunile sina- lagmatice dreptul de acțiune este reci- proc. Acest drept de acțiune face parte 
din bunurile creditorului, deoarece con- 
stitue un adevărat drept de proprietate. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 635), 

8. Creditorul căruia i su promis să i. 
se constitue o ipotecă are acțiune contra 
debitorului pentru a-l constrânge să con- 
stitue ipoteca promisă în formele prevă- 
zute. (Dalloz, Rep., Priviltges et hypĂ. 
theques, No. 1256). 

9, Persoana căreiu i s'a promis un îm- 
prumut are dreptul să constrângă pe pro- 
mitent să-şi execute obligaţia. IDalloz, 
Re€p., Enregistrement, No. 154). 

0. Couvenţiunile legal formate dau. 
dreptul creditorului să urmărească Cxc- 
cutarea  oblgaţiunilor asupra bunurilor 

» debitorilor, şi aceasta fără deosebire între 
creditorii chirografari şi creditorii. ipote= 
cari, însă aceştia din urmă au un rept 
de preferinţă asupra prețului rezultat din 

“urmărire. (Dalloz, Rep. Obligatious, No. 
036). : 

1 i. Tribunalele sunt obligate să aplice dispozițiunile convenţiunei părţilor ca şi cuin ar aplică legea neavând dreptul sie 
modifice pe motive de echitate, deoarece 
dispozițiunile art. 1134 e. civ. În. (909 c. 
Civ. rom), potrivit cărora convenţiu- nile au putere de lege între părţile_cou- 
tractante, privese nu numai pe îrțile 
contractante ci şi pe tribunale. (Dalloz, 
Rep. Obligations, No. 664, 665, 666; Suppl., 
Obligations, No. 195; Laurent, XVI, No. 
118; Baudry ct Barde, Obligations, |, No. 
353). 

12. Tribunalele nu au dreptul, când 
termenii unci 'convențiuni sunt clari şI 
precişi, să denatureze obligaţiunile care 
rezultă din ca şi să modifice stipulațiu- 
nile pe care le cuprinde. (Dalloz, Rep 
Suppl., Obligations, No. 19; Comp.: A- 
lexandresco, V, p. 157). 

13, Există violarea legei contractului, 
care constitue un motiv de recurs în 
casaţie, atunci când tribunalul, după ce 
a determinat intenţiunea părţilor contrac- 
tante, modifică efectele convenţiunei pe 
care a recunoscut-o şi a proclamat-o. 
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 651; Suppl., 
Obligations, No. 545).. -: , 

14. Astfel când tribunalul a stabilit 
că părţile contractante au făcut un con- 
tract de vânzare, nu poale să hotărască 
că efectele acestei vânzări sunt acele 
ale unei locaţiuni. (Dalloz, Rep., Obliga- 
tions, No. 651). , 

15. Când însă! tribunalul nu face alt ceva decât interpretează convenţiunea 
căutând intențiunea şi gândirea părţilor, contractante, hotărîrea sa este suverană, oricare ar fi calificarea pe care ar da-o acestei, convenţiuni. (Dalloz, Râp., Suppl., Cassation, No. 345; Alexandresco, V, p. 
57 ' di 
IG. Tribunalele decid în mod suveran 

DESPRE EFECTUL CONVENȚIUNILOR 

„sunt Juridice şi nu im 

Art. 969 

când hotărăsc că deşi părţile au declarat că fac o vânzare, totuşi ele au înțeles să facă un contract de locaţiune. (Dalloz, It€p., Cassation, No. 1580 urm.; Obliga- tions, No. 651), , 17. Tribunalele apreciază în mod su- veran dacă există fapte constitutive ale unci liberaţiuni din partea debitorului. (Dalloz, Râp., Suppl,, assation, No. 357), 
8. Curtea de casaţie nu are puterea să decidă dacă constatările făcute de tri- bunale sunt exacte, însă ca are dreptul să cerceteze dacă consecințele pe care : tribunalele le-au tras din aceste consta- tări, în ceeace priveşte calificarea, curac- terele şi efectele legale ale contractului 

implică o violare a legei. (Demolombe, XXIV, No. 388; De- mante et Colmet de Santerre, V, No. 79 bis; Aubry ct Rau, cd. 5-a, |, $ 39 bis, p. 1S€ urm:; Laurent, XVI, No. 180; Huc, VII, No. 88; Baudry et Barde, Obligations, |, No. 336; Alexandresco, Y, p. 159). 
19. iribuualele an dreptul ca inter- pretând convenţiunile să le determine înţelesul şi întinderea şi pentru u pre- ciză înţelesul convențiunilor poate chiar . să rectifice expresiunile de care sau lo- losit părţile contractante. (Baudry et Barde, Obligations, 1, No. 334). 
20, Asilel, tribunalele pot hotări că eşi din termenii contractul rezultă un mandat, totuşi convenţiunea încheiată este o vânzare. (Baudry et Barde, Obli- gations, |, No. 334). 

"21, Convenţiunile legal făcute: nu pot 
Îi revocate după capriciul sau voința nu- 
mai uneia dintre părțile contractante, de- 
oarece ele nu ar mai avcă putere de lege 
dacă fiecare dintre părțile contractante 
ar puteă să nu ţie seamă de obligaţiunile contractate. (Demolombe, XXV, No. 390; 
arombitre, Obligations, Art. 1134, No. 

7; Huc, VII, No. 89; Alexandresco, Y, pe 
157). : 
22, Dispoziţiunile art. 1154 e, civ. îr. (909 c. civ. rom.), potrivit cărora COonveu- . țiunile nu se'pot revocă decât prin con- simțământul mutual al părților contrac- tante, îşi găsesc aplicaţiunca şi la contrac- tul judiciar. (Dalloz,: Râp., Contrat judi- 

ciaire, No, 9). 
23, Convenţiunea poate îi revocată upă voința numai a uncia din părțile contractanie,: când aceasta rezultă din natura contractului. (Dalloz, Rep. Obli- gations, No. 1057; Alexandreseo, v, p. 159. 24, îsilel voința uneia dintre părțile contractante poate aduce revocarea con- tractului de mandat. (Dalloz, Rep. Obli- gations,_ No. 1637; Alexandresco, V, p. 159). 5. Dacă însă mandatul a fost încheiat nu numai în interesul mandantului, ci şi în interesul mandatarului, revocarea man- datului nu se va puteă face fără consim- tământul ambelor părţi. Astfel ar îi de exemplu, când s'a dat mandat unui ad- vocat stipulându-se un onorat. (Laurent, XAVTII, No. 104; Alexndresco, V, p. 159, nota 1). : ” : 
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26. Chiar dacă mandatul a fost în- 

cheiat şi în folosul mandatarului, el va 

putea fi revocat numai prin voința mun- 

dantului, dacă există culpă, dol sau [raudă 

din pariea mandatarului. (Alexandresco, 

V, p. 159, nota 1). 
7, Deasemenea in contractul de de- 

pozit. (Dulloz, Rep., Obligations, No. 1037). 
D8, Deasemenea în contractul de so- 

citate, cel puţin atunci când este format 

pe un timp nelimitat. (Dalloz, Rep. O- 

hligations, No. 1637; Laurent, AVI, No. 

184; Baudry cet Barde, Oblisations, |, No. 

340; Alexandresco, V, p, 159). 
99, In principiu, contractele pot îi 

revocate prin consimţământul mutual al 

părțilur contractante şi este logic să fie 

aşă deoarece cele care au format con- 

tractul prin acordul de voințe, trebuesc 

să aibă şi puterea de a-l desface. (De- 

molombe, NAIV, No. 390; Laurent, XVI, 

No. 155; IHuc, VII, No. 89; Baudry ct 

Barde, Obligations, :], No. 535; „Alexan- 

«dresco, Y, p. 157). 
20. Loute regulele privitoare la con- 

diţiunile cerute pentru ca să existe acor- 
dul de voințe pentru formarea, coutrac- 
tului sunt aplicabile şi la revocurea con- 
tractului. Astfel se vor aplică aceleaşi re- 
gule în privinţa propunerei de revocare 
şi a acceptării acestei revocări. (Baudry 
ct Barde, Obligations, 1, No. 333; Alexan- 
dresco, v, p. 157). 

- 8, Aceeptureu propunerci de revo- 

care poate fi nu numai expresă, ci şi 

tacită şi dedusă din împrejurările cau- 
zei. (Laurent, XVI, No. 155; Baudry cet 

Barde, Obligations, Î, No. 538). 
39, Există unele contracte cum sunt: 

adopțiuneu, contractul de căsătorie după 

săvârşirea căsătoriei, care nu pot fi re- 

vocate nici prin consimţământul mutual, 
nici printr'o nouă convenţiune. (Dalloz, 
R&p., Obligations, No. 665; Laurent, AVI, 

No. 184; [Huc, VII, No. S9; Baudry et 

Barde, Obligations, IL, No. 341; „Alexan- 

dresco, YV, p. 159). " 
22. Căsătoria poate fi desfiinţată, în 

anumite condițiuni prevăzuie de lege, 
prin consimţământul mutual al soţilor. 

(Alexandresco, YV, p. 160). E 
24, Deasemenea, stipulaţiunea făcută. 

în profitul unei terţe persoane nu poate 
fi revocată prin consimțământul părţilor 
contractante, fără consimțământul şi a 
terței persoanc, dacă ea acceptase dejă 
stipulațiunea. (Dalloz, Râp., Obligations, 

85, [Există unele contracte cum, sunt: 
vânzarea, schimbul, care îşi produc efect 
imediat ce au fost încheiate şi efectul lor 
nu poate fi distrus prin o simplă revo- 
care, ci trebueşte să se încheie o nouă - 
convențiune care să transtere proprieta- 
tea dela cumpărător la vânzător, bine 
înţeles cu respectarea drepturilor câştigate 
de terţele persoane. (Demolombe, XĂLY, 
No. 539%; Dalloz, Rep, Obligations, No. 
662, 1637; Laurent, XVI. No. 185: Huc, VII, 

> No. 89 Baudry et "Barde, Obligations, 
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[, No. 339; Alexandresco, V, p. 158) 

36. Revocarea unei convenţiuni prin 

consimţământul mutual al părţilor con- 

tractante va produce efectul numai pentru 
vuator şi efectele produse de convenţiune în 

tecut vor li menținute. (Alexandresco, |, 
p. 155). 
27, Astfel vânzătorul care îşi va luă 

înapoi imobilul va trebui să respecte con- 
tractele de închiriere, ipotecele, servi- 

tuţile și în general toate drepturile reale 

constituite de cumpărător înainte de re- 
vocare. (Alexandresco, V, 158). 
28. Deoarece convenţiunile nu pot fi 

desfiinţate decât prin voinţa tuturor păr- 

ților contractante, tribunalele nu pot să 
reducă preţul fixat de părţi întrun con- 

tract de vânzare. (Alexandresco, V, p- 

158). - 
39, Deasemeueu, tribunalele nu pot 

micşoră dobânda fixată de părţi, afară de 
cazul când ar constată că ascunde o 
clauză penală. (Alexandresco, V, p. 158). 
40. Potrivit dispoziţiunilor art. 115% 

e, civ. fr. (969 ce. civ. rom.), convenţiunile 

legal făcute pot [i revocate din cauze au- 
torizate de lege; astfel: donaţiunile pot 
fi revocate pentru diferitele icauze de: 

revocare prevăzute de lege. (Demolombe,. 
NNIV, No. 390; Laurent, AVI, No. 186; 

Ilue, VII, No. S9; Baudry et Barde, O- 

bligations, LI, No. 542; Alexandresco, V,. 

p. 160). 
44, Deasemenea vâuzarea poate [i des- 

fiinţată pentru neplata preţului de către 
cumpărător. (Alexandresco, Y, p. 160). 
49, Intre revocarea prin consimţământ. 

mutual şi revocarea pentru cauze auto- 
rizate de lege este o deosebire, deoarece 
prima, lasă ca efectele contractului să 
subsiste pentru trecut, iar cea de a doua 
şterge clectele contractului chiar pentru. 
trecut. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 602; 
Boudry et Barde, Oblisations, |, No. 339» 
342), 

Jurisprudenţă | 
(Continuare dela 1924 până la 1927). » 

1. Prin achitarea pentru lipsa intenţiu- 
nci delictuoase a unui inculpat dat jude- 
căţii conform art. 5 alin. + din legea în- 

voclilor. agricole, nu se violează art. 969 
ec. civil, deoarece, dacă este cert că con- 
venjiunile făcute au putere de lege între- 
părțile contractante, „însă, violarea rîn- 
voelii agricole din partea celui dat în 
judecată nu poate atrage aplicarea unei 

pedepse când violarea este săvârşită fără. 
intențiune delictuoasă. (Cas._ II, dec. 5$0 
din 27 Februarie 1925, Jur. Gen. 1925 No.. 
771). ' 

9, Art. 969 c. civ. dispune că: conven-: 
țiunile legal făcute între părţi au putere 
de lege între părţile contractante. ori. 
institujiunea impreviziunei nefiind cu- 
noscută în legislaţia noastră, dispoziţiu= 
nile acestui text formează dreptul comun 
în materie de convenţiuni, şi cle au a. 
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se aplică fără distinețiune, dacă din. pri- cinu răsboiului mondial 
liuni a căror execut 

anumite obliga- 
are sc cere în urma 

acestui eveniment, au devenit mai onc- 
roase., 

Prin urmare, între părți, în urma declu- 
rațiunci de acceptare pe care intimatul 
a făcut-o prin notificare adresată oponen- tului, înlăuntrul termenului de 6 ani, promisiunea unilaterală de vânzare, 
transformat într'o vânzare 

- ; 
s'a 

perfectă, indi- 
fcrent dacă prejul a fost sau nu consem- 
nat. ( 
Februarie 1955, 

a, O filodormă 

Art, 910. — Convenţiunil 
Ele obligă nu numai la 

la toate urmările, ce equitate 
după natura sa. 

„raiova, decis. civ. „5_din 27 
Curier Jud, 20;925). 

promisă într'o conven- 

Civ. Fr. 1134 $ 3, 1135). 
Teat. fr, Art, 
Teat. Jr. „lt, 

est exprime, mais encore 
ă Vobligation Waprts sa nature. 

Buzouaax V. Gu., Discurs, Dreptul 35/1926 Costin Ar, Aotă sub Cas. IUL, 69 din 29 Ian. 1923, P. Hozoc D, Notă sub Cas, I, 91 din 6 Aprilie 1995, 

Art, 970 

ție legal făcută are putere de lege. Când însă chiriaşul căruia i s'a promis o filo- dormă dacă va părăsi imobilul în caz de vânzare, îl părăseşte de bună voie, fără. a uză de prelungirea legală acordată de legea chiriilor, atunci nu mai noate re- clumă filodorma. (Trib. Buzău, S. II, 1s0 bis din 6 Mai 1925, Pand. Săpt. 15/935, Pand. Rom. 1936, III, 3», 
4, Articolele 969 şi 977 din codul ci- vi). nu admit teoria impreviziunci, (Tri. Ilfov S. III, c. c., 1058 din 10 Iulie 1925, Curier” Jud. 1/926). 

a se vedcă: art. 077 cu notele pri- vitoare la impreviziune; art, 1105, nota 5, 

e trebuesc executate cu bună credință. 
ceeace este expres într'însele, dar 
a, obiceiul sau legea dă obligaţiunei, (Civ. 969, 977 urm., 980, 981, 1082, 1893, 1899; 

1134 Ş 3. — Elles doivent ctre exceutees de bonne foi. - 1135. — Ies eonventions obligent non-seulement î toutes les suites que Lequite, Vusage ou la loi donuent 
ă ce qui y. 

Bibliografie (continuare), 

Curier Judiciar 53/1926: ” 
and. Rom. 1925,1, 232 

Pand. Rom. 193%, S$. 1, 34; Perir EuaEx, Observaţie sub. C. Sup. Montrâal (Canada) 16 Iunic 1924, Pand. Rom. 193%, j II, 16; 
Rosexrar, S., Notă sub Corn 
VeLEscu AL., Notă sub Cas, 
Wu ALBERT, „Efectele cauzelor de Jorță majoră Dreptul 38/1936, . 

INDEX ALFABETIC 
tla doctrină). 

Accesorii 3. 
Heneficiu 7, . 
Bună credinţă 1, 2, 5, 8. 
Clauză expresă 4, 
Comunitate legală 138, 
Consecințe, a se vesică cu- 

- vântul: „Urmări“, 
Contestaţie 9. . 
Contracte de bună cre- 

dinţă 2, 
Contracte de drept strict 2, | 
Conveaţiuni 1 urm. 
Denaturare 12, 
Derogare 13, 
Dotă 18. 
Echitate 3, 5—9, 12, 13, 
Esenţa convenţiunei 4, 
Evicţiune 15. 
Executare 1, 5, 6, 8,9, 
Exemplu 11, 
olos 3.   

Garanţie 15, . 
Intâsziere 6. 
Intenţiune 1, 
Interpretare 42. 
Lene 3. 12,:14, 16. 
locaţiune 11, 17. 

Natura Convenţiei 3, 4, 6. 
Obiceiuri 3, 10—13, 
Obligaţiuni accesorii a 
Plată 11, . 

Precădere 12, 13, 
Preţ 41, 
Prezumpţiune 2, 5 
Surcine 7. . 
Scop 1. 
Tacită reconducțiune 17, 
Termen 6, 
Urmâri 3, 5—9, 10, 14. 
Vindere-cumpărare 15. 

"Voinţă 13, 

Doctrină. 

Î. Potrivit dispoziţiunilor art. 1134 a- 
lineatul ultim ce. civ. fr. 
prim c€. civ. rom), convenţiunile trebuesc. 

(970 alineatul 

executate cu bună credinţă, adică potri- 

1955, — Costul Civil adnotat — VI] 

în vedere când au 

isiunea arbitrală 30 Nov. 1923, Pand. Rom. 1926, 11, 195; II, 559 din 25 Iunie 1925, Pana. Rom. 1926, 1. 40: 
cu privire la executarea conir.ictelor"*, 

vit intenţiunei părților contractante şi potrivit cu scopul pe care ele l-au avut 
contractat. (Baudry et Barde, Obligations, |, No, 343; Alexan- dresco. V, p. 160), 

2, Din dispoziţiunile art. 1134 al. ultim e. civ. Îr. (970 al. 1 e. civ. rom.), rezultă că în dreptul nostru nu există distinc- țiune” de făcut între contractele de drept strict şi contractele de bună credinţă, ci toate contractele sunt de bună credință, care este presupusă. (Demolombe, NAIV, No. 395; Larombitre, Obligations, Art. 1154, No. 5; Aubry et Rau. ed. 4-a, IV, $_ 546. nota 5, p, 326; Laurent, XVI, No. 151: Huc, VII, No. 9; Alexandresco, Y, p- :160). “ _ 
3, Potrivit dispoziţiunilor art. 1155 ce. civ.i Îr. (970 al. 2 e. civ. rom.), convenţiu- nile obligă nu numai la cecace este ex- pres întrinsele, dar la toate urmările ce cchitatea, obiceiul sau legea dă obliga- țiunei, după natura sa; aceste urmări for- mcază obligaţiuni accesorii cari însă sunt obligatorii pentru părţile contractante în aceeaș măsură ca şi obligaţiunile princi- 
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pale formal exprimate. (Dalloz, Râp., O- 
bligations, No. 663; Comp.: Alexandresco, 
V, p. 160). , 

4, Părţile contractante nu sunt obli- 
pate decât în virtutea unei clauze exprese 
în ceeace priveşte lucrurile care nu sunt 
nici de esenţa, nici de natura unei conven-. 
țiuni. (Dalloz, Rcp., Obligations, No. 668). 

5, În ceeace priveşte urmările date 
oblizaţiunei de echitate, este totdeauna 
subințeles că fiecare parte contractantă 
promite 'celeilalte părţi ceeace buna cre- 
dință poate” să ceară, atât în chipul 
de exprimare cât şi prin executarea a 
ceace sa convenit, în dreptul nostru, 
toate contractele fiind de bună credință: 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 669). 

G. Astfel constitue o urmare a echi- 
tăţii, ca obligațiunea să fie executată fără 

_ întârziere, dacă în contract nu s'a stipulat 
un termen, afară de cazul când însăşi 
natura obligațiunei reclamă un termen 
pentru executarea ei. (Dalloz, R6p., O- 
bligations, No. 670). 

7. Deasemenea constitue o urmare a 
echităţii, ca acel care suportă sarcinele 
unui lucru să tragă şi foloasele din acest 
lucru. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 670), 

8. Deoarece principiul este că conven- 
țiunile trebuesc executate cu bună cre- 
dinţă, tribunalele au dreptul şi datoria 

_să deducă din convenţiunile încheiate de 
părți, consecințele care decurg în mod 
echitabil. (Dalloz, Rep., Suppl., Obliga- 
tions, No. 195). . : 

9. In cazul când se ridică .contesta- 
iuni asupra executării unei convenţiuui, 
tribunalele vor ordonă ca executarea să 
se facă în chipul cel mai echitabil. (Dal- 
loz, Râp., Obligations, No. 664). : 
“10. In ceeace priveşte urmările date . 

_obligaţiunei de obiceiuri, dispoziţiunile 
art. 1155 c. civ. fr. (970 c. civ, rom.), sunt 
complectate prin dispoziţiunile art. 1159 
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şi 1160 c, cir. îr. (950 şi 9S1 ce. cir. rom.). 
(Dalloz, Râp., Obligutions, No. 864, sv; 
Suppl., Lois, No. 45 urm. 452). . 

1 4. Ca aplicaţie a obiceiului, se poate 
cită ca exemplu, atunci când într'un con- 
tract de închiriere, în lipsă de stipula- . 
iune de plată a ratelor -de chirie, ele se 
vor plăti după obicei, la Sf. Gheorghe 
şi Sf. Dumitru, (Alexandresco, V, p. 161, 
nota 1). . ” 

19. Echitatea şi obiceiul nu pot aveă 
precădere în fața unei dispoziţiuni im- 
perative a legei, nici faţă de voinţa expri- 
mată clar de părţile contractante şi tri- 
bunalele nu au dreptul să denatureze 
convrențiunea sub pretextul că o inter- 
retă. (Larombitre, Obligations, Art. 1135, 

No. 3; Laurent, XVI, No. 152: Baudry et 
Barde, Obligations, 1, No. 345; Alexan- 
dresco, V, p. 160, 161). : 

13, Obiceiul va fi aplicat cu precădere 
faţă de echitate, deoarece părţile. au tre- 
buit să se aştepte la aplicarea lui. (A- 
lexandresco, V, p. 161). i 

14. In cceace priveşte urmăririle date 
obligaţiunci de către lege, legea formează 
suplimentul contractului, atunci câud păr- 
țile contractante nu au derogat dela ea. 
(Dalloz, Rep.. Obligations, Ao. 672;. A- 
lexandresco, Y, p. 160, 161). 

(5. Astfel este în materie de garanţie 
pentru cauza de evicţiune într'o vânzare. 
(Dalloz, Râp... Obligations, No. 672; A- 
lexandresco, Y, p. 161, nota 1). - 

16. In unele cazuri legea formează 
contractul părţilor. (Dalloz, Rep.,. Obliga- 
tions, No 672). -. . , RE 

17. Astfel este în caz de tacită recon- 
ducțiune în materie de locaţiune. (Dalloz, 

“ Rep... Obligations, No. 672). IC 
18. Deasemenea, în caz de comunitate 

legală în materie de :dotă. (Dalloz, Râp., 
Obligations, No. 672). 

Art. 971. — In contractele ce au de obiect translaţiunea. pro- 
prietăței, sau unui alt drept real, proprietatea: sau dreptul șe: 

- transmite prin efectul consimţimântului părţilor, și lucrul rămâne. 

în rizico-pericolul dobânditorului, chiar când nu i s'a făcut tradiţiunea 

lucrului. (Civ. 644, 1018, 1022, 1074, 1081, 1102, 1156, 1295, 1299, 

1300, 1314 urm., 1335, 1391, 1601; Pr. civ. 567: Civ. Fr. 1198;; 
Civ. Ital. 1125). E i ini 

Tezt. fi. Art, 1138. — IVobligation de livrer la chose est parfaite par .le: 
seul consentement des parties contractantes. A PR 

Elle rend le ertaneier propriâtaire et met la chose ă ses risques dâs L'instant: 
ou elle a:dă âtre livrte, encore que. la tradition n'en ait point &ts faite,  moins 
que le debiteur. ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux 
risques de ce.dernier. .. .. - i 
Test. Ital. Art. 1125.— Nei. contratti che hanno per ogsetto la trans- 

lazione, della. proprietă o. di altro diritto, la proprietă o il dirritto. si trasmette 
e:si. acauista per .effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane. 
a risehio e pericolo dell'aequirente, quantunque non ne sia: seguita la tradizione ' 

= 
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1925, IV, 50. 
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„Bibliografie (continuare). 

_BUzDUGAx V. Gu., Discurs, Dreptul 35/1927, 
RĂDULESCU ANDREI, Publicit 
Toxeasu A.C, „Contractul 

INDEX ALFABETIC . 
(la doctrină), ” 

„Acţiune 22, 
Acţiune posesorie 6. 
Alcgere 9 
Caz fortuit 11, 23, 
Condiţiune rezolutorie 23. 
Condiţiune suspensivă 23, 
Consmţimânt 1, 2, 5—7, 
"10, 

Contracte unilaterale 13. 
Corp cert 7, 13, 16, 17,24. 
Creditori 13, 16, 18, 22. 
Culpă 21, 23 
Debitor 17—23, 
Degradări 11, 
Derogare 10, 
Detenorări 11, 21. 

„ Donaţiune 3, 
Dovadă 2, 
Drept real 5, 
Excepţiune 19—21, 
Executare 2, 33, 
Forţă majoră îi, 
Garanţie 2). 
Greaşală 21, 23, 
Greutate 8.   

Întârziere 15, 22, 23, 
Măsură 8, 
Notificare 15, 22, » 
Număr 8. 
Obiect 2, 7, 13, 16, 17. 
Obligaţie alternativă 9,18, 
Ovbligaţie de a da 2, 13. 
Ordine publică tu. 
Pierderea lucrului 11, 12, 

13, 18-—21, 
Perfectarea convenţiuaii 1 

urm. 
Posesiuac 6, 
Predarea lucrului 2, $, 43, 

15, 17, %, 
Probă 22, , 
Proprietate 2, 4—7, 10, 12, 
Rise 11—23, 
Schimb 3, 
Servitute 5. a 
Specie 7, i, 17, . 
Tradiţiune 2, 4, 13, 15,17, 

wo . , 

Uzutruct 5. 
Vindere-cumpărare 3, 7,8. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1135 c. 
civ. În. (971 c. civ. rom.), obliguţiunea este 
perfectă prin simplul cousim(ământ al 
“părţilor contractante. (Dalloz, Bâp., Obli- 
sations, No. 73). 

2, Dispoziţiunile art. 1138 c. civ. fr. 
(971. c. civ. rom), după redactarea sa 
trebuesc înţelese în sensul că obligaţiu- 
nea de a da, produce obligaţiunea de a 
predă lucrul care face obiectul conven- 
țiunei şi că această obligaţiune este per- 
fectă, adică este presupusă executată prin 
simplul fapt al existenţei sale, ceeace în- 
scamnă că proprietatea lucrului se gă- 
seşte transmisă prin simplul fapt al con- 
ventiunei, fără să fie nevoie de tradiţiune. 
(Demolombe, XXIV, No. 415, 416; Larom- 
bitre, Obligations, Art. 1138, No. 5, 4; 
Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 
55 bis, II, II; Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 694; Suppl., Obligations, No. 203; Lau- 
rent, AVI, No. 357; Baudry et Barde, O- 
bligations, I, No. 564 urm.; Alexandresco, 
V,_p. 166). . Ne 

3, Principiul pus în art. 1158 c. civ. fr. 
(971 c. civ. rom.), este reprodus şi în 
următoarele articole din codul civil: art. 
958 c. civ. fr. în materie de donaţiune, 
art. 15$3 c. civ. Îr. (1295 c. civ. rom), în 
materie de vânzare şi 1705 c. civ. fr. (1406 - 
c. civ. r6m.), în materie de schimb. (Dal- 
loz, Râp., Obligations, No. 694). 

d. Dispoziţiunile art. 1138 ce. civ, fr. 
(971 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiu- 
nea la convenţiunile care nu au de obiect 
transmiterea proprietăţii sau a unui drept 
real, deoarece regula din acest articol 

"numai în specie, caz în care nu se 

Art, 971 

Curier Jud. 5/1927; 
atea drepturilor reale imobiliare şi registrele de proprietate, p. 7 urm.; 
de construcțiune navală în raport cu. codul civil“, Pand. Rom. 

are de scop numai să dispenseze pe păr- 
tile contractante de tradițiune în cazul 
când această formalitate eră necesară sub 
imperiul vechei legislații. (Dalloz, Râp-, 
Obligations, No. 700). 

5. Dacă însă natura contractului este 
de'a transferă proprietatea sau un alt 
drept real pe care îl constitue, cum este 
un drept de' uzufruct sau de servitute, 
convenţiunea transmite propriciatea sau 
dreptul real imediat prin efectul consim- 
tământului. (Larombitre, Obligations; Art, 
1155, No. 5; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
701; Laurent, XVI, No. 339; Huc, VII, No. 
100). . , 

6, Posesiunca se transmite deasecmenca 
prin simplul consimţământ ca şi proprie- 
tatea, așă încât pentru ca dobânditorul 
să poată exercită: acțiunile posesorii nu 
este necesar ca el să fi fost pus în mod 
real în posesiune. (Dalloz, Rep., Obliga- 
tions, No. 701). - 

7. Pentru ca vânzarea să transfere 
proprietatea lucrului prin simplul fapt al 
consimțământului părţilor contractante, 
ircbucşte ca obiectul obligaţiunei să fie 
un corp cert, iar nu un corp determinat 

ro- 
duce acest efect. (Demolombe, XIV, No. 
414; Larombitre, Obligations, Art. 1138, 
No. 17, 18, 19; Deimante et Colmet de San- 
terre, V, No. 55 bis, I; Mourlon, II, No. 
1126; Troplong, Vente, I, No. 48; Aubry 
ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 349, text şi nota 46, 
p. 340, 541; Laurent, XVI, No. 359; Alexan- 
dresco, V, p. 167). , 

8. Dacă este vorba: de un lucru care 
este vândut după număr, după greutate 
sau după măsură, proprietatea este trans- 
misă de îndată ce lucrul s'a numărat, s'a 
cântărit sau s'a măsurat. (Larombitre, O. 
bligations, Art. 1158, No. 19; Troplong, 

„Vente, No. 86 urm.; Aubry et Rau, cd, 
t-a, $ 549, text şi nota 41, p. 541). | 

9. Deasemenca, dacă este vorba de o 
obligaţiune alternativă, de îndată ce par- 
tea în drept alege, lucrul care a făcut: 
obiectul convențiunci este determinat şi 
obligaţiunea din alternativă, s'a transfor- 
mat într'o obligaţiune pură şi simplă. 
(Toullier, VI, No; 695; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1138, No. 18; Troplong, Vente, 
No. 48). - 
„10. Principiul prevăzut de art. 1158 c.. civ. în. (971 e. civ. rom.), potrivit căruia proprietatea sau dreptul se transmite. prin efectul consimţământului părţilor contrac- tante, nu este de ordine publică şi părţile 

ar. puteă conveni ca proprietatea sau 
dreptul să nu se strămute imediat prin 
efectul consimțământului, ci să. rămână 
încă un oarecare timp la vânzător. (De-
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molombe, ANIV, No. 418, 425:;. NAIV, No. 
s6; Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. 58 bis, V; Huc, VII, No. 115; Alexan- 
dresco, +, p. 166, 167). 

14. Cuvântul risc, în limbajul juridic, 
este obligaţia unei persoane de a suportă 
deteriorările, degradările, pierderile to- 
tale sau parţiale suferite de un lucru de- 
terminat în urma unui caz fortuit sau de 
forță majoră şi deci ncimputabile debito- 
rului. (Domolombe, XXIV, Ao. 41; La- 
rombicre, Obligations, Art. 1135... No. 24: 
Baudry et Barde, Obligutions, Î, No. 419: 
Alexandresco, V, p. 186). - 

12. In cazul când nu există nici un 
contract, dacă un lucru piere, proprieta- 
rul lucrului va suferi pierderea. (Demo- 
lombe, XXIV, No. 421; Demante et Col- 
met de Santerre, V, No. 58 bis, I: Laurent, 
XVI, No. 206; lluc, VII, No. 106; Baudry 
et Barde, Obligations, 1, No. 422; Planiol, 
II, No. 1534; Alexandresco, V, p. 186). 

(2. In contractele unilaterale, în care 
nu există decât o obligaţiune, dacă lucrul 
piere înainte de predare, pierderea va îi 
suportată de acel căruia i se datoreşte 
lucrul. (Demolombe, XXIV, No. 421; Mour- 
lon. II, No. 1154; Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 58 bis 1; Laurcut, XVI, 
No. 206; lluc, VII, No. 106; Baudry et 
Barde, Obligations, [, No. 422; Planiol, II, 
No. 1534; Alexandresco, V, p. 189). 

(4. Potrivit dispozițiunilor art: 1158 
c. civ. Îr.. (971 c. cir. rom.), în orice obli- 
gațiune de a da un corp cert, riscurile 

-sunt în sarcina creditorului. (Demolombe. 
ANIV, No. 422; Lurombiăre, Obligations, 
Art. 1158, No. 25; Demunte et Colmet de 
Santerre, V, No. 58 bis, II; Dalloz, Râp.-, 
Obligations, No. 690, 740; Suppl., Obliga- 
tions, No. 1240; Laurent, XVI, No. 207; 
Huc, VII, No. 106; Baudry et Barde, Obli- 
gations, I, No. 435; Planiol, II, No. 1334; 
Alexandresco, V, p. 187, 1S9 urm.). 

15. Textul art. 1138 c. civ. fr. cores- 
punzător art. 971 c. civ. rom., adaugă cu- 
vintele: „afară de cazul în cure debito- 
“rul ar îi în întârziere de a predă lucrul, 
în care caz lucrul rămâne în riscul a- 
cestui din urmă“; această dispoziţiune 
finală nu a fost reprodusă de legiuitorul 
român în art. 971 c. civ. rom. însă a ex- 
primat acecaş idee în art. 1074 $ 2 c. ci- 
vil, cure reproduce dispoziţiunile din art. 
1219 $ 2 c.- civil italian. (Alexandresco, 
V, p. 185, nota '3). 

(6. Riscurile sunt în sarcina credito- 
rului numai în cazul când obiectul con- 
venţiunci îl formează un lucru cert. (Dal- 
loz, Rep., Obligations, No. 693; Suppl. 

- Obligations, No. 202; Alexandresco, V, 
p. 157). ae 
„17. In cazul câna obiectul convenţiu- 
nei este un corp determinat numai în 
specie, riscurile sunt în sarcina debito- 
rului, care rămâne obligat să predea lu- 
crul deoarece specia nu piere niciodată. 
(Demolombe, XXIV, No. 419; Larombitre, 
Obligations, Art. 1158, No. 29, 31; De- 

> 
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mante et Colmet de Santerre, V, No. 35 
bis, I; Dalloz. Rep., Obligations. No. 095: 
Vente, No. 160: Suppl., Obligations, No. 
202; Laurent, .XVI, No. 210; Iluc, VII, No. 
107; Baudry,ct Barde, Obligations, IL, No. 
420; Alexandresco, V, p. 18%). , 

18, In cazul unci obligaţiuni alterna- 

tive, dacă unul dintre lucruri piere, pier - 
derea o va suportă debitorul. însă atunci 

obligajia devine pură şi simplă şi în acest 

cuz riscurile lucrului rămas sunt în sar- 

cina creditorului. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. '1138, No. 30). 

19. Rezula prevăzută de art. 1155 ce. 

civ. În. (971 e. civ. rom), suferă excep- 
țiune în cazul când părţile contractante 

au prevăzut în mod formal clauza că 

riscurile vor fi în sarcina debitorului. 
(Larombitre, Obligutions, Art. 1135. No. 
oz: [luc, VII, No. 116: Baudry ct Barde. 
Obligations, [, No. 425; Alexandresco, Y, 

p. 192). 
20, Deasemenea această regulă suferă . 

excepțiune în cazul când pierderea pro- 
vine dintro cauză anterioară contractului 
şi când debitorul este supus obligaţiunei 
de garanţie. (Larombitre, Obligations, 
Art, 1158. No. 24). 

94, Deasemceica. când deşi cauza pier- 

derei sau deteriorării este posterioară 
contractului. însă rezultă dintro greşală 
a debitorului. (Larombiăre, Obligations. 
Art. 1158. No. 24: Ilue, VII, No. 116; Bau- 
dry ct Barde, 'Obligaiions, 1, No. 435: 
Planiol, Il. No. 1550; Alexandresco, V, p.- 
192), - 

29; Deasemenea când debitorul, care 

trebuia să predeă lucrul a fost pus în 

întârziere de a-şi execută obligaţia priu- 
iro notificare extrajudiciară sau prin 
chemare în judecată şi dacă debitorul nu 
poate dovedi că lucrul ar fi pierit chiar 
în mâna creditorului. (Alexandresco, Y, 
p. 192. 195). î 

23, Întârzierea debitorului este asimi- 
lată cu o culpă deoarece faptul său de a: 
nu execută obligaţia după ce a fost pus 
în întârziere, constitue o culpă şi debito- 
rul răspunde de cazul fortuit. produs prin 
culpa sa. (Alexandresco, V, p. 195). 

24, Deasemenea, regula prevăzută mai 
sus suferă excepțiune, în cazul când un 
corp cert este datorit sub o condiţiune 
suspensivă şi chiar sub o condițiune re- 
zolutorie, deoarece în timpul condiţiunei 
riscul lucrului este în sarcina debitorului. 
(Pothier. Obligations, II, No. 219; Alexan- 

* dresco, V, p. 195; Contra: Laurent, XVII, 
No. 916). 
25, A sc vedeă: art. 1074, 1295 şi 1335 

din codul civil cu notele respective. 

Jurisprudență. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

(„A se vedceă: art. 1511, nota 1.
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Art. 972: — Dacă lucrul, ce 
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cineva s'a obligat succesiv a da 
la două persoane, este mobil, persoana pusă în posesiune este 
preferită şi rămâne proprietară, chiar când titlul său este cu dată 
posterioară, numai posesiunea să fie de bună credință. (Civ. 472 
urm.,.1316 urm., 1391, 1393, 1898, 1909; Civ. Fr. 1141). .. 

Test. fr. „It. 1141. — Si la chose qu'on s'est oblist de donuner ou de livrer l 5 â deux personnes suecessivement, 
a 6t6 mise 
que son titre soit postârieur en date, po 
bonne foi. 
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rate î. 13,14, 18, 

„Doctrină, 

1. Dispoziţiuuile art. 114 ce. cir, în, 
9î2 ce. civ. rom.). îşi săscse uplicajiunea 
numai la - lucrurile pur mobiliare adică 
la lucrurile mobiliare corporale cari sunt 
susceptibile de o posesiune reală, iar nu şi 
la drepturile incorporale care nu sunt sus- 
ceptibile de_o posesiune materială: (De- 
molombe, XXIV, No. 456; Larombitre, O- 
bligations, Art. 1141, No. 1, 2, 3; Laurent, 
XVI, No. 569: Huc, VII, No. 131; Baudry 
ct Barde. Obligations, 1, No. 416; Baudry 
ct 'Tissier, Prescription. No. 480; Alexan- 
dresco, V, p. 176). 

2, Dispoziţiunile art. 1141 c, civ. în, 
(972 c. civ. rom), nu-şi găsesc aplicaţiu- 
nca la universalităţi de lucruri mobile, 
care sunt lucruri incorporale şi deci ne- 
susceptibile de o posesiune materială. 
(Demolombe, XXIV, No. 487; Laurent, 
AVI, No. 569: [Huc, VII, No. 131; Baudry 
et Barde, Obligations, I, No. 47; Alexan-, 
dresco. V, p. 176). 

3, Dispoziţiunile art. 1141 c. civ.. fr. 
(972 c. civ. rom.). îşi găsesc aplicațiunea 
nu numai în cazul când există conflict 

est purement mobilitre, celle des 
en possession rtelle est prâfârte et en demeure” 

Juridice, vol. |, „Dată certă“, 
Cas. Î, 709 din 11 Dec. 1915, Pand. Rom. 1925, 1, 50. 

deux qui en 
proprictaire, encore 

urvu toutefois que la possession soit. de 

(continuare). 

p. 50; 

între doi cumpărători ci şi atunci când 
conflictul se iveşte între un cumpărător 
şi un creditor. umanetar şi când acel a 
cărui act poartă o dată posterioară, a în- 
irat în posesiunea reală a lucrului. (De- 
molombe, XXIV, No. 455; Larombitre, O- 
bligations, Art. 1141, No. 7; Troplong, 
Nantissement, No. 72 urm.: Prescription, 
No. 1060; Aubry ct Rau, ed. s-a, |V, $ 
349, text şi nota 45. p. 5; Baudry et 
Barde, Obligutions, I, No. 415; Alexan= 
«dresco. Y, p. 176). ” 

4. Dispoziţiunile art. 1141 ce. civ. îr, 
(972 c. civ. rom,), nu-și giisese aplicaţiunca 
la raporturile dintre un cumpărător şi 
creditorii chirografari ai  vânzătorului, 
aşă încât dacă în urma unci vânzări u 
lucrului fără ca cumpărătorul să fi fost 
pus în posesiunea efectivă a lucrului vân- 
dut, creditorii chirografari ai vânzătoru= 
lui sechestrează lucrul, cumpărătorul va 
aveă drepiul să revendice Iucrul, dacă 
titlul său are o dată certă, deoarece ur- 
mărirea este nulă. (Demolombe, XXIV, 
No. 472; Lurombitre, Obligations, Art. 
1141, No. 18; Demante et Colmet de San- 
ierre, V. No. 57 bis, IV: Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 349, text şi nota 46, p. 34: 
Dalloz, Râp., Vente, No. 176; Laurent, XVI, 
No. 570; Baudry ct Barde, Obligations, |. 
No.. 415: Alexandreseo, V, p. 175; Contra: 
Toullier,: VII, No. 538: Duvergier, Vente, - 
I, No. 57; Troplong, Vente, I, No. 42). 

5, Potrivit dispoziţiunilor art, 1141 c. 
civ. Îr. (972 c. cir. rom), pentru ca dispo- 
zițiunile acestui articol să-şi găsească a- 
plicațiunea, trebucşie ca cel de al doilea dobânditor să aibă posesiunea cu bună 
credinţă. Această bună credință, după 
o părere, trebueşte sii existe la cc] de al doilea dobânditor numai în momentul fa- 
cerci contractului. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1141. No. 6). 

G. După altă părere dominantă. tre- 
buceşte ca cel de al doilea dobânditor să 
fie de bună credinţă în momentul piinerci 
sale în posesiune; prin urmare, dacă ce] 
în momentul punerei sale în posesiune
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aveă cunoştinţă de existenţa drepturilor 
primului dobânditor, posesiunea sa nu ar 
fi de bună credinţă. (Demolombe, XXIV, 
No. 475; Dalloz, Rep., Obligations, No. 
697; Vente, Ao. 113; Suppl., Obligations, 
No, 205; Laurent, AVI, Ac. 568; Baudry 
et Barde, Obligations, I, No. 411; Alexan- 
dresco, Y, p. 174, nota 5). 

- 2. Buna credinţă este totdeauna pre- 
supusă şi cel care invoacă reaua credință 
este obligat s'o dovedească, (Alexandresco, 
V, p. 17%, nota 3), ” 

8, Din dispoziţiunile art. 11ii c. civ în. 
(972 c, civ. 'rom.), rezultă că primul do- 
bânditor poate revendică lucrul dela cel 
de al doilea dobânditor care a fost de 
rea credinţă, deoarece potrivit dispozițiu- 
nilor art. 1138 ce. civ. îr. (971 'c. civ. rom.), 
primul dobânditor a devenit proprietar 
prin simplul efect al contractului; deasc- 
menca primul dobânditor vu puteă reven- 
dică lucrul dela orice posesor de bună 
credinţă, în timp de trei ani, dacă lucrul 

a fost pierdut “sau furat. (Demolombe, 
NAIV, No. 470, 471; Larombitre, Obliga- 

tions, Art. 1141, No. 15; Demante et Col- 

met de Santerre, V, No. 57 bis, IV; Lau- 
rent, XVI, No. 370; Baudry ct Barde, O- 
bligations, I, No. 412; Alexandresco, .V, 
p. 175). : 

9, Posesiunca  dobânditorului :prevă- 
“zută de art. 1141 c, civ. În. (972 e. civ. 

rom.), trebueşte să fie certă faţă de terți. 

Cele mai adescori posesiunea este bazată 
pe fapte din care rezultă în mod neîn- 

doios că dobânditorul are: lucrul în stă- 
pânirea sa. Astfel este, când dobânditorui 

a luat lucrul cu mâinele, când a pus o 

persoană să păzească lucrul sau când lu- 

crul a fost. pus între alte lucruri ale do- 
bânditorului, chiar dacă aceasta nu a a- 
tins lucrul. (Demolombe, XXIV, No. 477; 
Larombiere, Obligations, Art. 1141, No. 
$: Baudry et Barde, Obligations, J, No. 

410), Ni 
10. In cazul când dobânditorul se să- 

seă dejă în posesiunea lucrului într'o 

altă calitate, cum ar fi de locatar sau de 

împrumutat, punerea în posesiune nu este 

necesară, ci simplul consimțământ echi- 
valează cu punerea în “posesiune şi din 

momentul consimţământului el va osedă 

- lucrul în calitate de proprietar. (Demo- 

" lombe, XXIV, No. 480; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1141, No. 9; Baudry et Barde, 

Obligations, ], No. 410). . - 
11. Dobânditorul nu se poate prevală 

de dispoziţiunile art. „iti c. civ. în. 
(072. e. .civ. rom), dacă vânzătorul a 
fost. lăsat în: posesiunea lucrului vân- 
dut,: fie':pentru că predarea nu eră 
posibilă în momentul contractului, fie 

pentru: că vânzătorul a rămas în posesiu- 

nea lucrului în altă calitate decât aceea 
de proprietar. (Demolombe, XIV, No. 
051; Larombitre, Obligations, Art, 1141, 
No. 10; Baudry et Barde, Obligations, ], 
No. 410). N - 
„49, Nu poate fi considerată ca o pu- 

nere în posesiune, remiterea unei facturi 
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sau unei scrisori de trăsură. (Demolombe, 
XĂIV, No. 482; fe erăuză. (ogolembe, 
Art. 1141, No. 11). , 

12, Dispoziţiunile art. 1i4i ce. civ. în. 
(972 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
şi la vânzările făcute În doi cumpărători 
succesivi, a unei recolte prinsă: de ră- 
dăcini, a unei păduri spre tăiere, a fruc- 
telor neculese, cazuri în care va fi con- 
siderat ca pus în posesiune, cumpărăto- 
rul care va li început a culege recoltele sau 
fructele sau va fi început a tăiă pădurea. 
(Demolombe, XĂIV, No. 485; Larombitre, 
Obligations, Art. 1141, No. 12). 
14 In cazul când lucrul, care a fost 

înstrăinat la doi dobânditori succesivi, a 
picrit înainte de punerea în posesiune, 
pierderea va fi suportată de primul do- 
bânditor, prin aplicaţiunea dispoziţiunilor 
art. 1138 c. civ. îr. (971 ce. cv. rom.); pier- 
derea va fi suportată de cel de al doilea 
dobânditor numai dacă el ar fi fost pus 
dejă în posesiune. .(Demolombe, XALIV, 
No. 484). 

15, Hegula prevăzută de art. Liţi c. 
civ. fr. (072 ce. civ. rom), este fondată, 
chiar față de terţele persoane, pe prin- 
cipiul că proprietatea mobilelor corporale 
este transmisă prin convenţiune: însi 
cum în materie de lucruri mobile, po- 
scsiunca are valoarea unui titlu, cel de 
al doilea dobânditor se poate prevală, 
cel puţin dacă este de bună credinţă, de 
regula prevăzută de art. 2279 ce. civ. îr. 

(1909 c, civ. rom.), adică de prescripțiunea 

instantanee. (Demolombe, XAIV, No. 469; 

Larombiăre, Obligations, Art. 1141, No. 4 
5, 18; Demante et Colmet de Santerre, 
V, No. 57 bis, II, III, IV; Mourlon, II, No. 

1133; Aubry ct Rau, ed. 4-a, LV, $ 349, 

text şi nota 44, p. 142; Dalloz, Rep., Obli- 
gations, No. 697, 3924; Vente, No. 17; 

Suppl.. Obligations, No. 204, 1602; Lau- 
rent, XVI, No. 563 urm.; Bandry et.Barde, 
Obligationş, L, No. 409, +14; Alexandresco, 

V, p. 175, 174, 175). . 

G. După altă părere, regula prevă- 
zută de art, 1141 c. civ. fr. .(972 ce, civ. rom.) 
este bazată pe tradiţiunea lucrului, așă 
încât achizitorul posterior pus în pose- 
siune a devenit, faţă de primul achizitor, 
proprietarul lucrului înstrăinat prin tra- 

dițiune. (Troplong, Vente, Î, No. 42; Huc, 
VII, No. 128 urm.-). . 

17, Această soluţiune rezultă cu pri- 
sosință din cele două condițiuni puse de 
art. 1141 c. civ. fr. (972 c. civ. rom.), pen- 
iru ca să existe preferință pentru cel de 
al doilea dobânditor. (Dalloz. Rep., Obli- 
gations, No. 697; Suppl., Obligations, No. 

18, In cazul când cel de al doilea do- 
hânditor este de rea credință, primul do- 
bânditor nu trebucşte să ceară anularea 
celei de a doua vânzare, ci va cere re- 
vendicarea lucrului deoarece este pro- 

“prietarul lui. (Dalloz, Râp., Suppl., O- 
bligations, No. 204). | 
„19. In cazul prevăzut de art. 114 ce. 

civ. În. (972 c. civ. rom), nu sunt aplica-
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bile dealtfel, condiţiunile acjiunei revo- 
catorii: (Demolombe, XXIV, 
inante ct Colmet de Santerre, V, No. 57; 
bis, II, III, 4V; Dalloz, Rp. Suppl., Obli- 
gations, No. 204), 

No. 469; De- 

Art. 973 

_ Jurisprudenţă, - 
(Continuare dela 1924 până la 1927). * 
Î.4 se -vedcă: „art. 1909, nota 2, 

Secţiunea II. — Despre efectul convenfiunilor în privința persoanelor a treia. 

„Art. 9113. — Conven 
tractante !). (Civ. 969, 974 
.1201, 1558, 1680; Pr. ci 

Teal. fr. Art. 1165. — Les conventions n'ont 
contractantes; elles ne nuisent point au tiers, 
le cas prevu par Vartiele 1121, 

Cossranrixescu Jac, N. A 
» Rom. 1935, II, 

GeEonaEan N., ANolă s 

țiunile n'au efect decât între părţiie con- 
urm., 1047, 1049, 1056, 1141, 1142, 1175, 
V. 104; C. com. 99, 853; Civ. Fr. 1165). 

d'effet :qw'entre les parties' 
et elles ne lui profitent que dans 

Bibliografie (continuare), 
otă sub C. Apel' Galaţi 

261; Despre ipoteci, p. 53, 149; | ub Trib. Ilfov S. III, c. c., 28 Nor. 1925, Jur. Gen. 1926, No, 645; | 

S. 1, 82 din 10 Aprilie 1924,.Pand. 

Hozoc D., Notă sub Cas. 1, 709 din îi Dec. 1915, Pand. Rom. 1925, [, 30, 
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Inscripţiune ipotecară 17, 
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18, 19, 
Instituţiune contractuală 

5, . 

Ipotecă 4, 17, 10, 19, 
Lregatac cu titlu universal . 

5, 
Legatar universal 5, 41. 
Mandat 10, , 
Moştenitori 5, 11, 12, 

„ Nulitate 8, 
Opozabilitate 3, 8, 17, 18, 

24 
Părinte 10, 
Partaj 12, . 
Plata datoriilor 42, 
Privilegiu 17, 19, 
Reprezentare 3, 5, 6, 10, 
_1 e lie ” 
Retroactivitate 20, 
kezervă 5, ” 
Schimb 20, 21, 
Simulaţie 2, 

- Societate 10. 
Stipulaţiune pentru altul 

Terţe persoane 6,.7, 8,10, 
13, 15, 18,19,%6.. 

Titlu universal 5, - 
Transcripţiune 19, 20, - 
Tutor 10, 
Uzufruct 2). 
Vindere-cumpărare 19, 2), 

1 Doctrină, | 
d. Potrivit dispozițiunilor art" 1165 'e. 

civ. fr. (973 c. civ. rom.). 
nu produc efecte decât între părțile con-. 

convenţiunile 

tractante,: deoarece îşi trag puterea lor obligatorie din consimțământul lor. (A- lexandresco, V, p. 194). ” 
; 2. Dispoziţiunile art. 1521 e, 'civ. fr. 

(1175 c. civ.. rom.), cuprind o aplicaţiune 
a. dispoziţiunilor -art.. 1165 e. civ. fr, (975 
e. civ,.:rom.), potrivit cărora,: în principiu, 

... CI .- ID „ 
A ——— 

1)'Ar. francez corespunzătoz 4165, continui; ns.le cas'precu par l'art. 1121: ie 

convențiunile nici nu folosesc nici nu 
strică terțelor 'persoane. (Alexandresco, V,_p. 194), a 

8, Dacă privim un drept şi un act in- 
vocat împotriva 'acestui drept, este : de 
observat că persoana: învestită cu acest, 
drept, este cu privire la' act în una din 
situațiunile următoare: o 

1. Actul nu-i va fi .opozabil niciodată, 
oricare ar fi data lui certă şi natura lui, 
această situaţiune fiind accă prevăzută 
de art. 973 c. civ. român (1165 c. civ. 
francez), potrivit căruia convenţiunile nu 
au efect decât între părţile contractante, 
(Duranton; XIII, No. 154: Baudry et: 
Barde, Des obligations, 1V, No. 4348; Pla-: 
niol, ed. 6-a,. Il, No. 75; Alexandreseo, 
VII, p. 181; M. A. Dumitrescu, I, No. 1014-b). m 

2, Actul îi va fi totdeauna: opozabil, 
ori care ar fi data lui certă. A 
"5. “Actul “îi va fi: când 'opozabil; „când, 
neopozabil; după cum a fost făcut înainte! 
sau după naşterea dreptului “său. (N. 
Gegrgcan, Studii : Juridice, I, p. 8 II, 
p. . , i cr 

A, Avândul-cauză (ayant-cause) în în- 
telesul prevăzut de articolele 1176 şi 1182 
c. Civ. rom. (1522 şi 1328 c. civ. fr.) este, 
în principiu, aceă persoană care deţine drepturile sale dela. o altă persoană de-' numită autorul său, cu condiţiunea .ca 
prima să o reprezinte pe cea de a doua, 
în ceeace priveşte, însăşi obligația care 
este cuprinsă în act.. (Aubry ct: Rau; II: 
$- 175, notele 5—7; VIII, $'-756,; text “şi! 
nota 102,"p. 249; Baudry et: Barde, Obli:! 
gations, IV, No, 2565; N. Georgăan, Studii: 
Juridice, IL, p. 6). -.- ci N 
„Ba Nu .trebueşte să se confunde 'avân- 

zii-câuză (ayants-căuse) cu avânzii drept 

„elles ne nuisent Point au iiera, et elle ne lui profitent: 

—- 455 —-



Art, 913 "DESPRE EFECTUL 

(avants-droit); avândul-drept este acela 
care reprezintă pe defunct cu titlu uni- 
versal şi în special moștenitorul rezer- 
vatar sau legatarul universal. „L'ayant- 
droit — după cum îl defineşte Dalloz, 
Repertoire, Obligations, No. 3915 — est 
celui qui a les droits d'une personne qui 
les exerce ou pcut les exercer. Cette ex- 
pression se prend toujours dans un sens 

actif et sous ce rapport; clle est moins 

pânârale que celle d'ayant-cause. Le Code 
Napolcon se sert du mot ayant-droit dans 

Particle 129 (114 c. civ. rom.), il entend 

par lă tous ceux qui ont droit ă la suc- 

cession de V'absent“. Şi mai departe. Dal- 
loz (hâp., Obligations, No. 39160) defineşte 
astfel pe -avândul-cauză: „L'ayant-causc, 
en these generale, est celui qui exerce 

_les droits derivant d'une autre personne; 

celui qui a la meme cause quc son au- 

teur (qui habet eamdem cuusam). le titre 

Mayant-cause appartient ă deux classes 

de personnes: î) aux successeurs uni- 

verscls ou a titre universel; 2) aux suc- 

cesseurs ă titre particulier. Les ayants- 

cause de la premitre classe sont Lheritier, 

les successcurs irreguliers tels que l'en- 

fant naturel, le conjoint survivant, VEtat, 

les envoyâs en possession des biens d'un 

absent, le I&gataire universel ou ă titre 

universel, le donataire de.tous les biens 

presents et ă venir, Les ayants-cause de 

la seconde classe sont les acqucreurs, les 

cessionnaires, les ercunciers, les donataires 

d'objets singuliers, etc.. (Dalloz,_ Rep. 

Obligations, No. 3914, 5945, 5916; Bioche, 

Dictionnaire de - procedure, Avant-droit; 

N. Georgean, Studii Juridice, IL, p. 6, 7)- 
G. Prin cuvântul: terţi“ "întrebuințat 

în art. 1165 ce. Civ. Îr. (975 c. civ. rom), 

care este opus expresiunei: „părţi contrac- 

tante“, se înţeleg persoanele care nu au 

fost prezente la facerea actului, nici nu 

au fost valabil reprezentate. (Demolombe, 

„ XNLu, No. 59; Au 4 

. 

ry ct Rau, ed. s-a, IV, 
ş 3.46, p. 527; Baudry et Barde, Obligations, 
Î, No. 581; Alexandresco, V, p. 19). 

7, Codul civil român se ocupă de a- 
vânzii-cauză şi de terţele persoane în 
numeroase articole, precum în articolele: 

969 (1154 c. civ. îr.), 975 (1165 e. civ. îr.),- 

974 (1166 c. civ. fr.), 975 (1167 e. civ. Îr.), 

1173 (1319 c. civ. fr.), 1175 (1521 c. civ. În. 

1519 e. civ. ital), (176 (1322 ce. civ. fr.» 

1177 (1523 ce. civ, fr.) 1118 (1524 c. civ. 

fr), 1182 (1528 c. civ. fr), 1441 (1745 c. 
civ. îr.), ete. (Dalloz, R&pertoire, Obliga- 

tions, No. 3999; N. Georgean, Studii. Ju- 
ridice, II, p. 6). 

8. Terja persoană căreia i se opune 
un act. la care-nu a luat parte nu are 
nevoie să ceară anularea acestui act, ci 
este deajuns dacă răspunde că acest act 

nu-i este opozabil. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1165, No. 27).. 

9, Dispoziţiunile art. 1165 e, civ. în. 
(973 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunei 

- si la hotăririle judecătoreşti. (Larom- 
higre. Obligations, Art. 1165, No. 28; Dal- 

_loz, R6p., Obligations, No. 885). : 

CONVEN ȚIUNILOR 

_sau gagişti, sunt avânzi-cauză ai debito- 

“cazul când pronunțarea acestor hotăriri 

Codul civil 

10, Nu irebucşte considerat ca terţ a- 
cel care a fost reprezentat la facerea ac- 
aului printr'un mandatar, printrun gerant 

de afaceri, prin părintele administrator 
legal, printrun tutor sau printrun aso- - 
ciat, afară de cuzul când reprezentantul 
a întrecut puterile sale legale sau ter- 
menii mandatului. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1165, No. 6 urm.; Mourlon, II, 
No. 1165; Laurent. XVI, No. 371: Iluc, 
VII, No. 1S0; Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, I, No. 5S1: Alexandresco, V, p. 193%). 

14, Deasemenea, reprezentanţii  uni-- 
versali ai părților contractante, adică 
moştenitorii, donatarii, legatarii univer- 
sali nu sunt terți în privinţa convenţiuni- 
lor încheiate de autorul lor cu bună cre- 
dință. (Alexandresco, V, p. 194, 195). 

12, Nu sunt opozabile creditorilor nici 

debitorilor suceesiunei, convențiunile pe 

care le fac moştenitorii între dânșii, chiar 
întrun act de pariaj, cu privire Ja plata 
datoriilor şi la repartizarea creantelor. 

(Demolombe, XXY, No. 410; Dalloz Rep» 
Obligations, No. 879; Laurent, XVI, No. 
377). 

12, Creditorii chirografari nu pot fi 
consideraţi ca terji în privința convenţiu- 
nilor încheiate de debitorul lor cu bună 

credinţă. (Demolombe, NXYV, No. 46: ITuc, 

VII, No. 180; Baudry ct Barde, Oblisations, 
IL, No. 581; Alexandresco, V, p. 194, 195). 

rați ca terţi în privinţa actelor semnate 

de debitorul lor cu privire la imobilul: 

ipotecat şi aceste acte nu le sunt opoza- 
bile. (Laurent, XIX, No. 317; Alexandresco, 

V, p. 195, nota).. ! 

15, Creditorii sunt consideraţi ca terţi 

în privința actelor frauduloase ale debi- 
bitorilor lor, deoarece nu se poate pre- 
tinde că debitorul reprezintă pe creditorii 
săi când lucrează în frauda drepturilor 
lor. (Demolombe, XXV, No. 146: Laurent, 

XX, No. 103: Baudry et Barde, Obligations, 
1, No. 646; Alexandresco, V, p. 195). 

16. Creditorii chirografari când. îşi 
discută titlurile între ci, nu au dreptul 

să conteste - data titlurilor obținute dela 

debitorul lor, chiar dacă ea nu a devenit 
certă, deoărece debitorul. când a contrac- 
tat o obligaţie faţii cu un creditor, fără 

a-i acordă vreo garanţie specială, nu şi-a 

putut luă şi obligaţia de a nu contractă 

alte obligaţiuni, chiar în prejudiciul obli- 
sațiunilor anterioare, !bine înţeles fără 

fraudă; creditorii chirografari: au dreptul 

numai de a discută validitatea intrinsecă 

si extrinsecă a titlurilor obținute de cei- 
lalii cocreditori. (Dalloz. Rep., Louage, No. 
321, 322; Obligations, No. 5998: N. Geor- 

gean, Studii” Juridice, II, p. 21). 

17. Creditorii ipotecari, . privilegiați 

14, Creditorii ipotecari sunt conside- 

rului lor şi nu pot.fi consideraţi ca terţi 
în ceeace priveşte hotărîrile pronunțate 
în contra debitorului lor şi privind pro- 
prietatea imobilului ipotecat. 'chiar în 

 



Codul civil 

ar aveă loc după luarea inscripţiei ipote- 
care, devarece aceşti creditori cu privi- legiu sunt înainte de toate creditori şi ipotecile lor cari sunt accesorii ale creaun- 
telor lor, nu pot schimbă calitatea lor şi 
să device terţi pentru actele ce le face sau 
le suferă debitorul lor; numai în cazul ? 
când ci ar critică hotăririle ca fiind pTo- 
nunţate prin fraudă sau când ci au mo- 
tive personale şi independente de acele 
pe curi debitorul le-a propus sau a omis 
a le invocă, ei au dreptul să atace aceste 
hotăriri prin contestaţie, (Dalloz, Nep., 
Obligations, No. 3903, 3964, 5965; Comp.: 
N. Gcorgean, Studii Juridice, II, p. 21). 

18. După altă părere, creditorul ipo- 
tecar nu este reprezentat de către de- 
bitorul său în instunţele angajate şi în 
hotăririle pronunţate, cu privire la pro- 
prictatea imobilului ipotecat, în contra 
debitorului său, in urma luării inscripţie! 
ipotecare, deoarece iputecu conferă credi- 
torului un drept propriu şi real similar 
celui de uz, uzufruci sau servitute, aşă 
încât cl fiind un terţ, poate introduce 
contestaţie la hotărirea pronunţată fără 
participurea sa; deasemenea, un creditor 
ipotecar are dreptul să introducă contes- 
tație la exccuturea. hotărirei pronunţată 
între debitorul său şi un terţ când prin 
aceă hotărire se reinviază o ipotecă ce 
eră întrun rang ce primă pe acel ul cre- 
ditorului-contestator. Când creditorul ipo- 
tecar a ubţinut şi înscris ipoteca după 
pronunțarea hotărirei în contru debito- 
rului siu, accă hotărire îi este opozabilă 
deoarece el nu poate dobândi mai multe 

" drepturi decât avea debitorul său. (Mar- 
cad€, Art. 1351, No. 12; Aubry ct Rau, 
VI, $ 626, p. 590; VIII, $ 7609, nota 28, p. 
576; Dalloz, Râp., Obligations, No. 397, 
S9S1; erce oppusition, No. 195; Comp.: 
N. Georgean, Saudii Juridice, Il, p. 22). 

19. Cumpărătorul — şi în genere orice 
achizitor cum este donatarul, ctc., pre- 
cum şi creditorul ipotecar sau privilegiat 
— este” avândul-cauză al autorului Sau 
numai pentru actele anterioare: titlului 
său; pentru actele posterioare făcute de 
autor, cu privire la bunul vândut, el este 
un terj şi are drept să-nu recunoască ac- 
tele făcute de autorul său asupra bunu- 
lui înstrăinat, când ele nu au dobândit 
«data certă înainte de înstrăinare. Această 

* soluţiune nu mai suferă astăzi nici o dis- 
cuţiune; de altfel, chestiunea nu mai pre- 
zintă astăzi prea multă importanţă, de- 
oarece preferința între două acte ce tre-: 
buesc transcrise sau înscrise, este acor- 
dată actului care a fost mai întâi tran- 
scris sau înscris, indiferent de timpul 

- când actul de înstrăinare a dobândit data 
certă. (Mourlon, II, No. 1525, 1540, 1568; 
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
291 bis, II, III; Aubry et Rau, II, '$ iz, 
text şi nota 14, $ 176, notele 1 urm.; VIII, 
8 756, text şi notele 111, 112, 119, 142; Dal- 
loz, Rep.. Obligations, No. 5924, 3945. 3930, 
3960, 3966, 3967, 5996; Laurent, XIX, No. 
252, 310: ITuc. VIII, No, 249; Baudry et, 
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Barde, Oblizations, 1Y, No. 2336, 2582, 2353, 
2584; Planiol, 1. No. 303, 2616 urm.; II, 
No. Z7, 1742, 2050 urm, N. Georgean, 
dtudii Juridice, II, p. 38; Alexandrescu, 
VII, p. 156, 187; Matei Cantacuzino, No. 547). pr. 
20, Cumpărătorul unui imobil — pre- 

cum i donatarii, coschimbiătorii, uzufruc- 
tuarii şi însfârşit toţi succesorii cu titlu 
particuiar  — devine proprietarul ace-. 
lui bun prin transcrierea actului său de. 
cumpărare, aşă încât orice drepturi do- 
bândite asupra imobilului cumpărat, în 
urma transcrierei actului său de o u treia 
persoană, dela fostul proprietar, fie prin- 
trun contract de bună voie încheiut cu 
terța persoană, fie chiar printr'o hotă- 
rîire judecătorească obținută de către 
terja persoană în contra fostului proprie- 
tar, nu pot fi opozabile cumpărătorului 
şi nu se poate obicetă că hotărîrea ob- 
ținută ar aveă cfect retroactiv dela data 
intentării acţiunei — în cazul când vân- 
zarea a avut loc posterior intențării ac- 
tiunei — deoarece hotărîrea nu poate fi 
opozubilă terţului cumpărător care nu a 
luat parte la obţinerea ci Şi prin urmare 
nu poate avcă nici efect retroctiv faţă 
cu el întrucât cumpărătorul fiind un suc= 
cesor cu titlu particular, dreptul pe care 
îl are asupra lucrului cumpărat şi into- 
resul de a-l conservă în patrimoniul său 
nu pot îi nimicite sau compromise prin 
hotărîri obţinute faţă cu: vânzătorul după 
„ce acesta s'a desbrăcati de drepturile sale; 
numai in cazul când hotărîrea - obținută 
este anterioară transcricrei titlului, ca 
este opozabilă cumpărătorului. (A se con- 
sultă: Carre, Lois de la procedure. IV, 
Supplement, question” 1710; Dalloz, Rep 

"Appel civil, No. 545; Tierce .opposition, 
No. 145, 146, 150; Marcadc. Art. 1328. No. 
3; N. Georgean, -Studii Juridice, II, p. 
39, 40). 

21. După altă părere, hotăririle jude- 
cătoreşti privitoare la un imobil, sunt 
opozabile achizitorilor particulari, al că- 
ror titlu a luat naştere în urma introdu: 
cerii acțiunei terțului. în.cântra autorului 
vânzător, deoarece cumpărătorul unui 
imobil este. valabil reprezentat de vânză- - 
torul .său într'o instanță angajată în con- 
tra “acestuia din urmă înainte de rân- 
zare şi privind proprietatea imobilu- 
lui vândut; în acest caz cumpărătorul are 
dreptul numai de a cere daune-interese 
dela vânzător. (Chauveau sur Carr6, IV, 
Sunplâment, guestion- 1710: ter). 
29, Dispoziţiunile art. 1165 c. civ fr. 

(975 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
numai la drepturile personale, iar nu şi 
la. drepturile reale pe cari le poate pro- 
duce o conrenţiune. (Demolombe, XV, 
No. 45). > 
23, Concordatele constitueşe o excep- 

diune la regula după care -convenţiunile 
nu au efect decât între părţile contrac= 
tante şi nu pot aduce vătămare terțelor 
persoane. (Demolombe, XXV, No. 41: La- 
rombiere. Obligations, Art. 1165, No. 3; 

+
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Demante et Colmet de Santerre, V, No. 80 
bis,. Il; Aubry et Rau, ed. 1-a, IV, $ 346, 
p. 522; Dalloz, Rep., Obligations, No. 855; 
Laurent, XVI, No. 550; Huc, VII, No. 181; 
Baudry. et Barde, Obligations, LI, No. 58; 
-Alexandresco, V, p. 195). - 
„94, Deasemenea, prin excepţiune, con- 
tractul de căsătorie este opozabil acelora 
care au tratat cu soţii sau cu unul din- 
tre ei. (Laurent, XVI, No. 581;. XXI, No. 
2; Guillouard,. Contrat de mariage,. 1; No. 
1; Alexandresco, V, p. 195). 
„25, Acţiunea indirectă sau subroga- 
torie şi acţiunea pauliană sunt mai mult 
o aplicațiune a principiului prevăzut în 
art. 1165 e. civ. fr. (975 c. civ. rom), de- 
cât lo excepţiune: dela mcest principiu. 
(Alexandresco, V, p. 196). - 
26, Art. 1165 c. civ. fr, corespunzător 

art. 975 c. civ. rom. prevede că conven- 
țiunile folosesc terțelor persoane în cazul 
prețăzut de art: 1121 c. civ. fr., potrivit 
căruia stipulațiunea făcută pentru altul: 
este. valabilă de câte ori ea este condiţiu- 
nca unei stipulaţiuni ce facem pentru noi 
înşine sau a unei donaţiuni făcute altuia. 
Această soluţiune este admisibilă și în 
dreptul român cu toate că textul art. 1121 
c. civ. fr., nu a fost reprodus în codul civil 
român. (Alexandresco, V, p. 101, 102, 196), 
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Jurisprudență. 

„(Continuare dela 1924 până la 1927). 

- 1, a) Dispoziţiunile art. 387 din proce- 
dura civilă, potrivit cărora nimeni nu 
poate fi urmărit decât în virtutea “unui 

„titlu executor, în contra sa şi numai după 
o somaţie prealabilă, nu-și are aplicaţiu- 
nea: decât faţă de debitorul dintr'o.. ho- 
tărîre rămasă definitivă. sau dintr'un act 

- autentic iar nu şi față de terjele persoane 
cari S'ar pretinde vătămate în dreptul 
lor prin execuţia care se. face. | 

Ă e calea contestaţiei, tribunalele 
sunt, obligate a discută fondul procesului, 
a cercetă valabilitatea actelor prezentate 
de terțul contestator, dând. o soluţiune 
pretențiunilor invocate de acesta şi: dacă 
e cazul să anuleze sau să restrângă pe 
această cale efectele unei: hotăriri deţi- 
nițive sau 'ale unui act autentic investit 
cu formula. executorie, iar sarcina probei 
aparţine -terțului contestator, căci dacă 
este adevărat că lucrul judecat între părţi 
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nu poate nici să vatăme nici să folosească 
terţilor, tot atât de adevărat este că pen- 
tru a împiedecă executarea unui titlu de- 
finitiv, nu este suficient ca contestatorul 
să nu fi luat parte la judecată sau. să 

. nu fi fost parte contractantă întrun act 
autentic, ci pe lângă aceasta mai este 
dator, să dovedească că prin executarea 
ce i se face, i se vatămă un drept al 
său. (Trib. Roman, 150 din 2. Mai 1922, 
Dreptul 39/926). 

2, Cu toate că în drept convenţiunile 
legal făcute nu au putere decât între păr: 
țile. contractante, totuşi terţii sunt datori 
să intervie pe 'calea contestaţici pentru: 
apărarea drepturilor ce li se vatămă, însă 
în acest caz, conform principiilor din 'ma- 
teria probaţiunei, trebuie să facă ei do- 
vada drepturilor ce pretind. 

Astfel pentru ca un terţ contestator să 
se poată opune la executarea unui act 
intervenit între alte persoane, nu este: 
suficient să invoace numai posesiuncâ 
imobilului la care se raportă acel act, 
ci trebuie să facă dovada că posedă bu- 
nul cu titlu de proprietar. (Irib. Ilfov, 
S$. notariat, 27 din:7 Februarie 1924, Drep- 
tul 15/925). i 

8. Dacă este adevărat că o hotăriîre 
judecătorească nu poate avcă efect decât 
între părţile între cari a fost pronunţată, 
nu € mai puţin adevărat că terțele per- 
soane, contestând executarea unei hotă- 
riri care le e străină și-i vatămă, sunt 
primite a dovedi valabilitatea titlului, ce 
invoacă, iar instanţele judecătoreşti sunt 
datoare a examină acest titlu. (C. Apel - 
Galaţi, S. 1,:82 din 10 Aprilie 1924, Pand. 
Rom. 1925, II, 261). Sa 

da Principiul din art. 975 c. civ., po- 
trivit căruia, orice! convenţiune: nu are 
putere decât între părţile contractante, 
are ca urmare că terțele persoane, în 
baza art. 399 pr. civ., se pot opune, în 
principiu, pe cale.de contestaţie, la exc- 
cutarca unui act intervenit între alte 
persoane, acel act fiind „res inter alios 
acta“, însă acest articol mai cere ca terţa 
persoană care se opune la executare să 
justifice că a fost. vătămată într'un drept 
al ei prin aceă executare, ceeace însem- 
ncază că terţiul contestator trebuie să-şi 
dovedească titlul în baza căruia pretinde 
că deţine imobilul, nu numai să invoace-. 
simplul fapt. al ocupării lui, căci.dltfer 
nici o convenţiune nu,s'ar mai puteă exe- 
cută: Deci, nu trebuie.ca partea care exe- 

"cută actul să-şi valorifice drepturile sale 
pe calea unei acțiuni principale contra 
deținătorului de fapt “al imobilului, ci 
acesta -trebuie să facă, pe calea contesta. 
ției, dovada posesiunei sale. . - | 
„In legătură cu aceste principii. trebuesc 

înțelese şi dispoziţiunile art. 388 . comb. 
cu 597 pr. civ., potrivit cărora titlurile 
executorii nu se pot execută decât. numai 
după ce au.fost precedate de o:somaţiune, 
nu şi în cazul când un cumpărător, în 
executarea 'actului său învestit cu; forma: 
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executorie, găseşte în imobilul cumpărat 
pe un terţiu care deţine: de fapt imobilul 
fără nici un titlu şi față de care nu este 
tinut a face vreo somaţiune de predare. 

In asemenea condițiuni, bine şi în mod. 
legal tribunalul a respins contestațiunile. 
(C. Apel Constanţa, dec. civilă No. 11 
dia 4 Martie 1925, Curier Jud. 17/0926; C. 
Apel Constanţa 616: din 5 Octombrie 1935, 
“Curier Jud. 28/926). 

5, Art. 975 cod civil pune principiul 
că convenţiunile nu au putere decât între 
părțile contractante, aceasta însă nu în- 
semnează că simplul fapt de a nu îi luat 
parte la confecţionarea unui act dă drep- 
tul terţei persoane a se opune la execu- 
tarea acelui act pe care pentru a-l atacă 
.ure deschisă calea acțiunei principale. Pen- 
tru ca terța persoană să se poată opune 
la executarea unui act intervenit între 
alte persoane, se cere să justifice că a 
fost lezată întrun drept al său prin exe- 
cutare: în adevăr art. 399 pr. civilă con- 
feră dreptul a se opune la executare pe 
calea contestațiunei numai terţilor vătă- 
maţi prin acea executare. 

Simplul fapt al ocupărei unui imobil 
la un moment dat, nu constitue nici un 
drept pentru cel ce deţine acel imobil; 
pentru ca deţinătorul să poată invocă 
un drept asupra imobilului trebuie să fie 
în situațiune a se prevală de posesiune 
în condiţiunile cerute de art. 31 Legea 
judecătoriilor; în consecinţă numai de- 
tinătorul care are înainte de executare 
posesiunea în aceste condițiuni — pose- 
siune garantată prin acţiunea posesorie.— 
poate susţine că prin executare este vă- 
tămat într'un drept al său şi prin urmare 
poate în conformiiate cu dispoziţiunile 
art. 399 pr. civ. să se opună la executare 
pe calea contestaţiunei.: (Trib, Argeş, S. 
I, sent. civ. No. 161 din (i Martie 1926, 
Jur. Gen. 1926 No. 534). 

6. Când reclamantul — ca ultim cum= 
părător al unor mărfuri — pretinde a se 
execută faţă de dânsul contractul de vân- 
zare, prin care, nu cel chemat în judecată, 
ci un al treilea, eră obligat să-i tacă pre- 
darea, dânsul trebuie să dovedescă ne- 
apărat existența raportului contractual, 
generator de obligaţiuni între el şi cel: 
chemat în judecată, nefiind suficiente, 
“chiar de s'ar dovedi în fapt, obligaţiunile 

„ pâritului faţă de cel de al treilea, precum 
şi raporturile juridice, oricari ar îi, în- 
tre acesta şi reclamant. ! 

In asemenea caz, instanţa de fond poate, 
pe temeiul constatărilor şi aprecierii sale 
în fapt, să considere aceste din urmă 'ra- 
porturi ca „res inter alios acta“ faţă de 
pârit şi să respingă pretenţiunile recla- 
mantului ca .fiind „lipsit de bază legală. 
(Cas. III, 694 din .30 Martie. 1935, Pand. 
Săpt, 13/95). . x 

1, Oferta făcută de deţinătorul unei 
moşii în fața instanţelor de expropriere, 
nu poate face obiectul unei exproprieri. 
opozabile proprietarului ' recunoscut . ca 
atare în mod definitiv de instanțele 'de 

CONVENȚIUNILOR Art, '973 : 

drept comun. (C. Apel Buc., S. [, 178 din 
15 Mai 1925, Dreptul 36/925). 

8. Acel care se află în posesiunea de - 
fapt a unui imobil, în virtutea unui titlu 
care o justifică, se poate opune la execu- 
tarea unui titlu de către o altă persoană, 
tinzând la deposedarea celui dintâiu, (Cas. 
II, 592 din 7 Iulie 1925, Pand. Săpt. 2/926). 

9. Dacă bunul ce se revendică de re- 
clamant în calitate de succesor univer= 

„sal, a fost dobândit de autorul său în 
baza unui act de vânzare, la care soțul 
său a consimţit pentru autorizare, pâri- 

„tul ca succesor, cu titlu particular al so- 
țului dela care, deţine imobilul în. baza 
unui act de vânzare, nu poate să opună 
titlului reclamantului, titlul său de pro- 
prictate dobândit în asemenea condițiuni, 
întrucât autorul său figurând în primul 
act de vânzare ca soț pentru autorizare. 
el a recunoscut implicit calitatea de cum- 
părător în persoana autorului reclaman- 
tului şi nu'a sa. (Trib. Tecuci, 24 Noem- 
brie_ 1925, Curier Jud. 29/926),. : 

10. Dacă cste admis în drept, contrar 
ÎN principiilor dreptului comun,. ca o parte 

să poată introduce direct cerere de inter- 
venție, pentru apărarea drepturilor, în 
apelul ce s'ar face contra unei ordonanţe - 
prezidenţiale, deoarece ea nu a putut luă 
parte la pronunţarea ordonanţei de către 
preşedintele tribunalului, în această ma- 
terie, potrivit dispoziţiilor art. 66 bis. pr. 
civ., părțile nefiind citate, această pro- 
cedură însă, nu poate fi aplicată în ceeace 
priveşte un apel ce s'ar introduce de că- 
tre o parte care nu a luat parte la pro- 
nunțarea ordonaniei, deoarece ea - nefiind 
parie în proces, conform. principiilor ce 
ne călăuzese în. materie de . procedură 
civilă, nu poate nici declară apel, drept 
care este acordat numai părților cari au 
luat parte la pronunţarea primei hotăriîri, 
partea lezată având dreptul ca în cazul 
“când Ss'ar execută în contra sa o ordo- 
nanță prezidenţială, în care nu a. fost 
considerată 'ca parte litigantă, să declare 
contestaţie la accă executare, pe moti- 
vul că nu se poate execută contra sa o 
hotărire, care față de ea este „res inter 
alios acta“, ştiut fiind, conform dispozi- 
țiilor din art. 973 din codul civil, că ho- 
tărîrile ca -şi convenţiunile nu au efect 
decât între 'părțile contractante, : (Trib. 
Ilfov, 'S. III, c. c., 28 Noembrie 1925, Jur. 
Gen. 1926, No. 645). 

( 1. Posesorii de fapt, se pot opune la 
executarea unui act, pe calea contesta- 
ției. Contestaţia este admisibilă. în prin- 
cipiu, neputându-se pe această cale dis- 
cută dreptul de proprietate. (Cas. II, 38 
din 1: Martie :1926, Pand. Săpt. 23/926). 
„12. Achizitorii succesivi ai unor 'bu- 

nuri transmise de un Succesor testamen- 
tar, al cărui. titlu este anulabil. pentru ! 
vicii de formă, rămân definitiv 'stăpâni 
pe bunurile: cumpărate, neputându-i , a- 
tinge 0 eventuală anulare a testamenitu- 
lui. (Judecătoria Ocol rural Herţa-Doro- 
hoi, 22 Mai 1926, Dreptul 30/926). ---* - 
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12, A se vedeă: art. 185, nota 1: art. 
494, nota '4; art. 653, nota 9; art, 795, art. 1191, nota 4 

Codul civil 

nota Î; art. 975. nota 5; art. 1175, nota 3 

Art. 974. — Creditorii pot exercită toate drepturile și acțiu- 
nele debitorelui lor, afară de acelea care îi sunt exclusiv per- 
sonâle. (Civ. 558, 562, 571, 573,:699, 769, 781, 785, 833, 848, 
975, 11175, 1176, 1182, 1253, 1257, 1692, 1718, 1719, 1730, 1825, 
1843; C. com. 713, 722; Pr. civ. 611; Civ. Fr. 1166)... 

: Text. fr, „nt. 1166. — Neanmoins les ercanciers peuvent exercer tous les 
droits et actions de leur dâbiteur, î l'exeeption de ceux qui sont 'exelusivement. 
attaches ă la personne. 
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Codul civil 

Doctrină. 

(„ Acţiunea creditorilor prevăzută de 
art. 1166 c. civ. îr. (974 c. civ. rom), este 
denumită în doctrină acţiune subroga- 
torie şi acţiune oblică sau indirectă. (A- 
lexandresco, V, p. 197, nota 1). 

2, „Creditorii pot să exercite, toate 
drepturile debitorului lor. afară de cazul 

„când din un text de lege sau din însăși 
natura dreptului reiese că el nu poate 
fi exercitat decât de însuşi debitorul“. 
(Alexandresco, V, p. 206). , 

8, Scopul acţiunei subrogatorii este ca 
atunci când debitorul va neglijă să exer-. 
cite oarecare drepturi sau . acţiuni can 
nu-i sunt exclusiv personale, creditorii să 
poată exercită drepturile sau acţiunile, 
pentru a fi plătiţi din bunurile ce vor 
intră astiel în patrimoniul debitorului lor 
şi care astfel nu ar fi intrat în acest pa- 
trimoniu. (Alexandresco, V, p. 198, 199). 

d. Art. 1166 c. civ. îr. (971 c. civ. rom), 
este un corolar şi o consecinţă a art. 2092 
şi 2095 c. civ. fr. (ZIS şi 1719 c. civ rom). 
(Mourlon, II, No. 1169: Baudry et Barde, 
Obligations, Î, No. 5SY; Alexandresco, Y, 
p. 198). _- 

5. Poprireu nu constitue. o aplica- 
jiune.a art. 1100 €. civ. fr. (974 c. civ. 
rom), deoarece nu se poate confundă 
creanța şi uducerea ci la îndeplinire cu 
acţiunca personală care are de scop con- 
stutarea ci judecătorește, (Alexandresco, 
V, p. 198, 199), , 
„6. Creditorii exercită drepturile şi ac- 
tiunile debitorului lor nu în virtutea unui 
rept propriu, ci -cu avânzi-cauză ai de: 

bitorului lor şi. în virtutea dreptului ge- 
neral de. gaj, prevăzut de ari. 2092 şi 2095 
c. Civ. în. (1718 şi 1719 e. civ, rom.), care le 
aparține asupra întregului patrimoniu al 
debitorului lor. (Larombiere, Obligations, 
Art. 1166, No. t; Mourlon, Li, No. 1170; De- 
mante” et Colmet de -Santerre, YV, No. £i 
bis, I; Laurent, XVI, No. 5S2, 583, 385: KIA, 
No. 323, 523; “Baudry et Barde, Obliga- 
tions, Î, No.. 581, 5SV; Planiol, II, No. 250), 

7. După altă părere, creditorii în ac- 
țiunea . subrogatorie lucrează în numele 
lor propriu iar nu în numele debitorului 
lor. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 312, p. 
11S; Huc, VII, No. 187).: 0 f 
„8. După a “treia părere, creditorii în 
acţiunea subrogaiorie lucrează atât . în 
numele. lor propriu, cât şi în numele de- 
bitorului lor. (Proudhon, Usufruit, V. No. 
2300; Demolombe, XXV, No. 115; Masse 
ct-Vergâ sur Zachariae, III, $ 534, p. 409). 

9. Dispoziţiunile art. 1166 c. civ. în. 
(974 c. civ. rom.), îşi găsesc a licaţiunea, 
în principiu, la toate drepturile şi acţiu- 
nile debitorului,. adică la toate bunurile . 
corporale ale debitorului, la drepturile 

- sale, la creanţe, la „dobânzi. la. facultatea 
de apel, de opoziţie, de recurs, ete. (Dal- 
oz, 
dresco,_V, p.'197, 205). , 

10. In ceeace privește dreptul “de a. 
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Rep., Obligations, No. S9; Alexan-. 
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urmări creanţele, în locul debitorului, nu 
trcbueşte să se facă distincţiune între 
creanţele născute dintr'un contract şi obli- 
gațiunile formate fără convenţiune. (De- 
molombe, XXV, No. 55; Deimante ct Col- 
met de Santerre,. V, No. 81 bis, Il), 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1166 
c. civ, În. (974 c, civ. roni.), creditorii nu 
pot să exercite, în locul debitorului lor, 
drepturile şi acţiunile care sunt exclusiv 
personale debitorului. Prin “drepturi ex- 
clusiv personale, în sensul art. 1166 c. civ. 
fr. (074 c. civ. rom.) se înţeleu, după o 
părere, acele drepturi care: cer o aceep- 
tare precisă din partea persoanei căreia 
îi sunt acordate sau cari după ce ajung 
în mâinele sale, nu pot fi cesionate şi 
nici transmise moștenitorilor săi. (Merlin, 
Hepertoire, Questions de droit, Hypotht- 

$ N . ii 7 T dqucs, $ 4, No. +: Demolombe XĂV, No. 
18; Larombiere, Oblisations, Art. 1166, No. 
2; Aubry et Rau, ed. s-a, 1V, $ 312, text 
şi nota 23, p. 123; Dalloz, Reâp., Obligations, 
No. 9i8:; Laurent, XVI, No. +i; Comp: 
„Alexandresco, V, p. 204). 

12. După a doua părere, prin drepturi 
exclusiv personale, se înţeleg drepturile 
patrimoniale declarate insezisabile şi, ac- 

- țiunile care se alipesc la aceste drepturi. 
(liuc, Val.: No. 198 urm.; Baudry et 
Obligations, I, No. 626). 

18. După a treia părere, prin drepturi 
exclusiv personale, în sensul art. 1166 ce. 
civ. în. (974 e. civ. rom.), se înţeleg acele 
drepturi cari nu prezintă un interes pecu- 
niar născut şi actual şi drepturile care nu 
pot Îi exercitate decât de debitor sau cel 
puţin nu pot fi exercitate de o “altă 'per- 
soană contra voinţei debitorului, din cauza 
naturii lor, a unei dispoziţiuni speciale a 
lexei sau a 'analogici lor cu o' asemenea 
dispozijiune. (Aubry et Rau, cd. t-a, IV, 
$ 512, p. 123; Dălloz, Râp., Obligations, 
No; 918). , IN . 

14..0 definiţie: precisă a drepturilor 
exclusiv personale este foarte £rcu să se 
dea, însă se pot pune regule generale în 
scopul de a uşură examenul şi soluţiunea 
chestiunci în fiecare caz particular. (De- 
molombe, XXV, No. 55; Demante cet Col- 
met de Santerre, V, p. Si bis,.VIII; Dal- 
1oz, It€p.. Suppl., Obligations, No. 299). ! 
„15, Mai întâi, sunt drepturi exelu- 

siv personale accle drepturi cari. prin 
natura lor nu fac parte din patrimoniul 
debitorului şi deci nu sunt supuse gajului 
creditorilor, cum sunt drepturile asupra 
stărei persoanelor şi asupra raporturie 

(Demolombe, XXV, No. 56: 
Baudry ct Barde, Obligations, I, No. 590; 
Planiol, II, No. 255). - 

16. Sunt. deasemenea. drepturi exclu- 
siv personale, drepturile cari prin natura | 
lor 'sau în virtutea unui text formal de 
lege, nu pot [i cedate nici urmărite sau' 
nu pot fi numai urmărite, drepturi cari 
deşi fac parte din patrimoniul debito- 
rului însă faţă de creditori sunt conside- 
rate ca şi cum nu ar face parte din. acest 
patrimoniu. (Demolombe, .XXV,. No. 56: 

arde, 
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Baudry et Barde, Obligations, I[, No. 59; 
Planiol, II, No. 286; Alexandresco, V, p. 
20). 
.1'7. In ceeace priveşte drepturile! pur 

patrimoniale care însă sunt exclusiv per- 
sonale, după o părere, trebuesc trecute 
în această categorie drepturile pur mo- 
rale când din ele nu rezultă un drept »e- 
uniar născut şi actual. (Laurent, XVI, No. 

13). . 
18. După a doua părere, vor fi con- 

siderate ca drepturi exclusiv personale, 
drepturile fondate pe un interes pur mo- 
ral, prin opoziţie cu drepturile fondate 
exclusiv, pe un interes pecuniar; v în 
cceace priveşte drepturile mixte, vor îi 
considerate ca exclusiv personale acele 
drepturi în care predomină fundamentul 
moral. (Baudry et Barde, Obligations, |, 
No. 591; Planiol, II, No. 286). 
"19. După a treia părere, chestiunea 
de a şti dacă un drept poaie [i exercitat 
de debitor, este subordonată naturei par- 
ticulare a dreptului. (Demolombe, XXV, 
No. 72). ” 
„20, Acţiunea în dezavuare a unui co- 
pil nu poate fi intentată de către credi- 
torii bărbatului, deoarece nu au nici un 
interes să introducă această acţiune. (Dal- 
loz, Rep., Obligations, No. 922; Alexan- 
dresco, V, p. 209). , 
21, Creditorii moștenitorilor au drep- 

-tul să introducă „acţiunea în dezavuare 
deoarece au interes să se declare că co- 
pilul este nelegitim pentru ca acesta să 
fie indepărtat dela 'succesiune. (Demo- 
lombe, XAV, No. 66; Aubry ct Rau, ed. 
4-a, IV, $ 312, text şi nofa 45, p. 127; 
Dalloz, Rep... Obligations, No. 922; Lau- 
rent, XVI, “No. 416; Huc, VII, No. 20; 
Baudry et Barde, Obligations, Î, No. 595), - 
"22, Deasemenea, creditorii moștenito- 
rilor au' dreptul să introducă o acțiune 
în contestaţie de legitimitate pentru a 
se declară că copilul care a fost născut 

„după zece luni dela desfacerea căsătoriei 
nu are de tată pe bărbatul mamei. (La- 
rombiere, Obligations, Art. 1166, No. 5; 
Baudry et Barde, Obligations, I, No. 593). 

23, In ceeace priveşte acţiunea în re- 
clamaţie de stat, după o părere, credi- 
torii copilului nu au dreptul s'o introducă 
eoarece această acţiune nu are de obiect 

drepturi pecuniare decât în mod indirect. 
(Duranton, III, No. 160; X, No. 563; Dal- 
loz, Rep, Obligations, No. 922). 

„1 2 După a doua -părere, creditorii 
„copilului au dreptul să introducă acţiunea 

în reclamaţie de stat aparţinând debito- 
rului lor, deoarece creditorii pot exercită 
toate acțiunile personale şi 'mixte cari 
aparțin debitorului lor. (Merlin, Reper- 
toire, Lâgitimite, section +, $ 1, No. i; 
Questions de droit, Hypothăques, S 4, No. 

_4; Toullier, VI, No. 582; Dalloz, R€p., O- 
-bligations, No. 922). 
"98, După a treia părere dominantă, 
creditorii copilului nu au dreptul să in- 
troducă în numele acestuia o acţiune care 
tinde “pur şi simplu la o reclamaţie de 
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"pe 124 Laurent, AVI, No. 413; 
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stat; dacă însă această acţiune este for- 
mată în sprijinul unei acţiuni cu interes 
pecuniar, sau dacă cu ocazia introducerei 
unei acţiuni' cu interes pecuniar, există 
contestaţie de stat, creditorii care au in- 
trodus acţiunea în numele copilului au 
dreptul să şusție sau să apere statul a- 
cestuia cu condiţiune ca interesul lor 
să fie născut şi actual. (Demolombe. V, 
No. 5832 urm.; XXV, No. 69; Larombitre, 
Obligations, Art. 1166, No. 4; Demante 
ct Colmet de Santerre, V, No. S1 bis, VIII; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, S 312, text şi 
nota 30, p. 125; Dalloz, Râp., Obligations; 
No, 922; Paternite et filiation, No. 550; 
Baudry ct Barde, Obligations, I, No. 593; 
Alexandresco, V, p. 201, nota 1). 
26, Creditorii copilului au dreptul să 

intervie totdeauna într'o acţiune în re- 
clamaţie de stat introdusă de debitorul 
lor. (Dalloz, Rep., Paternit6 et filiation, 
No. 351). . E - 

97. Acţiunea în anularea unei căsă- 
torii, care aparţine soțului a cărui con- 
simțământ a fost dat prin violență sau 
eroare, nu poate fi exercitată de către 
creditorii acestuia, ci numai de către a- 

„cest soţ. (Demolombe, XXV, No. 67; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 512, text şi 
nota 31, p. 125; Laurent, XVI. No. 415; 

" Baudry et Barde, Obligations, I, No. 593; 
Alexandresco, V, p. 203, 208). 

28, Nulităţile absolute sau inexistenţa 
căsătoriei, care pot fi invocate de oricine 
are un interes născut şi actual, pot fi 
invocate şi de creditori însă nu în numele 
debitorului lor, ci în numele lor personal, 
în virtutea unui drept propriu al lor. 
(Demolombe, XAV, No. 67;. Aubry et Rau,: 
ed. s-a. IV, $ 512, p. 125; Laurent, XVI, 
No. 415; Baudry et Barde, Obligations, 
I, No. 593; Comp.: Alexandresco, V, p. 
208, text şi nota 4). n. 

29, Dreptul de a cere desfacerea că- . 
sătoriei prin divorţ nu poate fi exercitat 
de creditori, ci numai de soţul care a fost 
ofensat. (Demolombe, XXV, No. 68: De-. 
mante et Colmet de Santerre, V, No. 81 

„bis, IX; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $ 342, 
text şi nota 32, p. 126; Laurent, XVI, No. 
415; Baudry et Barde, Oblisations, I, No. 
593; Alexandresco, Y, p. 203). 
80. Constituese drepturi exclusiv per- 

sonale, drepturile: care derivă din calită- 
țile personale şi care se sting odată cu 
persoana, cum sunt acele care sunt ali- 
pite la calităţile de soţ, de tată sau mamă, 
de fiu, de rudă şi care nu pot îi exerci- 
tate de creditori dacă exercitarea lor 
nu are un'rezultat pecuniar. (Dalloz. R€p.; 
Obligations, No. 921; Suppl., Obligations, 
No. 302). | 
8, Astfel, creditorii părților nu au 
reptul să exercite în 'locul debitorilor . 

lor dreptul de corecțiune, dreptul . de a 
consimţi la căsătoria sau adopţiunea co- 
piilor. (Demolombe,. XXV, No. 65; Aubry 
et Rau, ed. i-a, IV, $ 512, text şi nota 35, 

Baudry et 

— 462 —



Codul civil DESPRE EFECTUL 

Barde, Obligations, 1, No. 594;  Alexan- dresco, Y, p. 203). , 
„ Deascmenca creditorii tatălui nu pot exercită dreptul de administraţie le- gală care aparţine debitorului lor asupra averci copiilor săi minori, (Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, S 512. text şi nota 27, p. 124; 

Dalloz, Rep., Obhligations, No. Pi; Lau- rent, XVI, No. 47; Baudry ct Barde, O- bligations, I, No. 594). 
aa. Deasemenea dreptul de a eman- cipă pe copilul său minor este un atri- but al puterci părintești, care aparține numai părinților și nu poate fi exercitat de creditorii săi. (Baudry ct Barde, Obli- gations, I, No. 594, 69; Alexandresco, Y p. 204). , 
84, Executarea unui mandat nu poate fi exercitată de creditorii mandaiarului în numele acestuia, deoarece acest drept nu face parte din patrimoniul debitorului lor. (Demolombe, XĂV, No. 60; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 512, text şi nota 26, p. 124; Dalloz, Rep. Obligations, No. 923; Suppl., Obligations, No. 304; Baudry et Barde, Obligations, Î, No. 595; Alexan- dresco, V, p. 207). 
25, Accastă soluţiune arc loc chiar în cazul când printr'un mandat convenţional 1 sar fi dat dreptul mandatarului ca să-şi substitue o altă persoană, deoarece facul- tatea de a-şi alege un substituit constitue Un drept exclusiv personal. (Demolombe, NAV, No. W; Aubry et Rau, cd. 4-a, 1V, $ 312, nota 28, p. 124; Dalloz, Râp., Obli- sations,_No. 925), 
6. Deasemenea executarea unui man- dat legal nu poate fi exercitată de credi- torii  mandatarului legal. (Demolombe, XXV, No. W; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 312, text şi nota 27, p. 124; Baudry et Barde, Obligations, LI, No. 59; Alexan- dresco, V, Pi 207). i : 37, Astfel este mandatul legal. rezul- tat din tutelă. (Dalloz, Rep. Obligatious, No. 921: Alexandresco, V, p. 207). 38. Deasemenea mandatul'legal rezul- tat din convențiunile” matrimoniale, (Dal- loz, Rep. ligations, No. 921; Alexan- dresco, V, p. 207). ” 

89, Creditorii mandatarului au drep- tul să exercite drepturile acestuia când mandatul este dat în interesul manda- . tarului deoarece în acest caz mandatul este un accesoriu şi un fel de garanţie a creaniei. (Demolombe, XXV, No. 6i; Au- brv et lau, ed. s-a, IV. $ 512, text şi nota 29, p. 125; Baudry et -Barde, Obligations, I, No. 593; Alexandresco, V, p. 207, nota 2). 40. Creditorii mandantuhii au dreptul să exercite drepturile debitorului lo: în contra mandatarului, rezultate. din exe- cutarea mandatului. (Dalloz, R€p., Man- dat, No. 306). 
4, Creditorii dep: 

exercite puterile debitorului lor rezultate din contractul de depozit, deoarece acest contract este făcut, în mod obişnuit,. în interesul deponentului iar nu al depozi- tarului. (Demolombe, XXV, No. 62; Bau- 

" siunei 

ozitarului nu pot să 
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dry cet Barde, Obligations, I, No. 
Alexandresco, V, p.: 207). 
42, Moştenitorul care a acceptat suc- cesiunea sub beneficiu de inventar este un mandatar legal al creditorilor sucec- 

şi creditorii săi proprii, 'după o 
părere, nu pot exercită, în numele său, 
drepturile şi acțiunile cari îi aparțin nu- 
mai în această calitate de moştenitor be- neficiar. (Laurent, X, No. 117; XVI, "No. 
429). 
48, După altă părere dominantă, cre- ditorii moşienitorului care a acceptat suc- cesiunea sub beneficiu de inventar pot să exercite ' drepturile şi acţiunile cari aparţin debitorului lor în calitate de moştenitor beneficiar, având interes să mărească activul succesiunei pentru a fi 

plătiți din ceeace va rămâne după plata 
datoriilor şi sarcinelor succesiunei,  de- oarece moștenitorul beneficiar este pro- prietarul succesiunei. (Demolombe, XV, 
No. 155, 180; XXV, No. 64; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 319, text şi nota 43, p. 127; - 
Baundry ct Barde, Obligations, I, No. 597), 
44 Creditorii nu au dreptul să exer- cite facultatea care aparține debitorului lor de a administră cum va crede patri- 

moniul său, dând sau nu în locaţiune imobilele sale, clădind sau cultivând tere- nurile sale. (Larombiăre, Obligations, Art. 1166, No. 17; Laurent, XVI, No. 424; Huc, VII, No. 190; Baudry et Barde, Obligations, 
1; No. 599: Planiol, II, No. 282; Alexan- 
dresco, V, p. 200, 207; Comp. Contra: 
Demolombe, XXV, No. 57). . 
45, Deasemenea creditorii nu pot face contracte în numele debitorului lor, de- 

oarece el îşi păstrează dreptul de a-și administră patrimoniul său. (Daliez, Râp. | Ubligations, No. 924; Suppl., Obligations, 
No. 300). - E 
46. Asifel creditorii nu pot acceptă în locul debitorului lor o ofertă de vânzare, care până la acceptarea ei de însuși de- biforul constitue numai o policitațiune. (Demolombe, XXV, No. 5S; Larombitre, Obligations, Art. 1166, No. 18; Aubry.et Rau,'ed. 4-a, IV, $ 342, p. 126; VII, $ 635, p. 64%; Laurent, XVI, No. 425; THuc, VII, No. 194; Baudry et Barde, Obligations, I, No. 600: Alexandresco, V, p. 205). :. : 

Deasemenea creditorii nu pot ac- ceptă o donaţiune făcută debitorului lor. (Demolombe, XXV, No. 58; Larombitre, bligations, Art. 1166, No. 18; Aubry et Rau, ed.. 4-a, IV, S 512, p., 126; Dalloz, R6p., Obligations, No. 927; Laurent, XVI, No. 425; Baudry et Barde, Obligations, ], No. 600; Alexandresco, YV, p. 205). . 48. Deasemenea creditorii nu pot 'ac- ceptă o dezistare în . numele debitorului lor. (Laurent, XVI, No. 430). o 9, Deasemenea creditorii nu pot face un compromis în numele debitorului lor. (Dalloz, Rep. Arbitrage, No. 276). , 0, Oricând va fi vorba de exercitarea unei iacultăţi sau chiar a unui drept de opiiune, din partea unei persoane, cre- ditorii săi nu vor puteă să exercite fa- 

596; 
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cultatea sau dreptul de opţiune în locul 
debitorului lor; astfel este de exemplu în 
cazul acceptării sau renunţării la o suc- 
cesiune sau legat, a acceptării beneficiului 
unci stipulațiuni, pentru altul, ete. (Lau- 
rent, AVI, No. :424 urm.; lluc, VII, No. 
194, 195; Contra: Demolombe, XV, No. 
53, 59, 70; Alasse et Vergc sur Zachariac, 
III, S 505, p. 302; Aubry ct Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 726, p. 532; Baudry et Barde, Obli- 
gatious, 1, No. 601 urm.; Baudry et Wahl. 
Successions, I, No. 1490, 1491; Alexan- 
uresco, V, p. 206). . 

51. Drepturile care nu pot îi cedate 
sau cel puţin urmărite, nu pot fi exer- 
citate de creditori îu numele debitorului 
lor. (Demolombe, XXV, No. 70; Dalloz, 
Râp., Suppl., Obligations, No. 501; Lau- 
ient, XVI, No. +18; Huc, VII, No, 207; 
Baudry ct Barde, Obligations, ], No. 604 
urm.; Alexandresco, V, p. 201). 
52, Astfel trebuese considerate ca 

drepturi exclusiv personale, drepturile de 
uz şi de abitaţiune, care nu pot fi cedate. 
(Demolombe, XXV, No. 71, 73; Demante 
et Colmet de Santerre, V, No. St bis, VIII; 
Aubry et Rau, cd. t-a, IV, $ 312, text şi 
nota 56, p.'126; Dalloz, Rep., Obligations, - 
No. 920: Laurent, XVI. No. +18; Baudry 
et Barde, Obligations, |, No. 592, 604; A- 
lexandresco, V, p. 204). 
58. Deasemenea trebueșşte considerată 

ca un drept exclusiv personal ereanţa de 
alimente, cel puţin cea fondată pe ru: 
denie sau afinitate şi. prevăzută de un 
text de lege. (Demolombe, IV, No. 73; 
XA, No. 74; Larombitre, Obligations, 
Art. 1166, No. 10; Aubry ct Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 312, text şi nota 54, p. 126; Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 935; Suppl., Ma- 
riage, No. 352, 594; Obligaţions, No. 545; 
Baudry et Barde, Obligations, |, No. 604; 
Alexandresco, V, p. 205). 

54, Deasemenea, sunt exclusiv perso- 
nale, creanţele alimentare - rezultate din 
donaţiuni sau legate, deoarece ele nu pot 
fi urmărite, chiar dacă. nu Sar prevede 
în mod expres aceasta în actul de dona- 
țiune sau în testament. (Larombicre, O- 
bligations,: Art. 1166, No. 10: Dalloz, Rep. 
Obligations, No.:955; Baudry et Barde, 
Obligations, 1, No. 604). 
55, În cazul când cercanţa alimentară 

“rezultă ca o sarcină stipulată la o dona- 
țtiune sau o înstrăinare de bunuri făcută 
de debitor, şi.dacă ca nu este prevăzută 
a se. plăti în natură, drepturile pot fi 
exercitate de creditori. (Larombiăre, O- 
-bligations, Art. 1166, No. 10; Dalloz Râp.. 
Obligations, No. 955). SI 
56, Dreptul anului de doliu, al femeci 

văduve, este un drept exclusiv personal 
care nu poate fi exercitat de creditori, 
deoarece creanța sa nu poate fi: urmărită. 
.(Demolombe,. XĂYV, No. 73:. iLarombitre, 
Obligations, Art. 1166, No. 11; Dalloz, Râp., 

; Obligations, No. 955: Huc,. VII. No. 212: 
“Baudry et Barde, Obligations, I, No. 6%; 
-Alexandresco, V, p. 209.- îi: . 

57, Creditorii care au furnizat femeci 
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văduve: pe credit, vestminte de 'doliu, 
vor putcă să exercite drepturile văduvei 
conira moștenitorilor” bărbatului. (Huc, 
VII, No. 212; Baudry et Barde, Obliga- 
tions,- Î, No. 605). , 
58. Uzulructul legal al tatălui şi ma- 

mei asupra bunurilor copiilor lor minuri,. 
constitue un drept exclusiv personal, care 
nu poate fi exercitat «dle creditorii tatălui 
şi mamei. (Demotombe, VI, No. 527; Au- 
bry ct Rau, cd. 4-a. VI, S$ 530 bis, text și 
nota 5, p. St; Dalloz, Rep., Obligations. 
No. 934; Suppl., Obligations, No. 313; Huc, 
VII, No. 159; Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, Î, No. 606; Contra: Laurent, IV, No. 
52S: AVI, No. 417). - 
59, Creditorii nu vor puteă exercită 

acțiunile privitoare la creanţele care po- 
trivit legci nu pot fi nici cedate, nici 
urmărite; astfel sunt drepturile prevăzute 
de art. 409 pr. civ. română. (Alexandresco, 
Y, p. 205). 
60. Deasemenea, creditorii nu pot exer- 

cită acţiunile privitoare la sumele de- 
clarate ncurmăribile de către donator sau 
testator. (Alexandresco, V, p. 205). 
"81, Deasemenea creditorii nu pot exer- 
cită acţiunile privitoare la obiectele pe 
care legca le declură că sunt neurmă- 
ribile. (Laurent, XVI, No. 418; Iluc, VUl, 
No. 207: Baudry ct Barde, Obligations, ], 
No. 592, 604; Alexandresco, V, p. 205, text 
şi nota 1). . 
62, Creditorii nu pot da, în numele şi 

locul debitorului lor, publicităţii o operă 
literară sau artistică a debitorului. (- 
"lexandresco, YV, p. 208). 

G3. In regula generală, creditorii pot 
să exercite totdeauna - drepturile bazate 
pe un- interes pur pecuniar. (Baudry cet 
Barde, Obligations, I, No. No. 608; A- 
lexandreseo, V, o. 204). : 
64. Creditorii au dreptul să exercite, 

în numele debitorului lor, acţiunile re- 
zultate din delicte sau quasi-delicte co- 
mise contra proprietăţii debitorului lor. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 312, text şi 
nota 46, p. 128; Dalloz. Reâp.. Obligations, 
No. 926: Suppl:, Obligations, No. 307; Lau- 
rent, AVI, No. 419: Huc, VII, No. 202; Bau- 
dry: et Barde. Obligations, IL, No. 605; A- 
lexandresco, V, p. 201)... Ă 

5, Creditorii au dreptul să exercite 
în numele debitorilor lor, 'acţiunea în 
răscumpărare a unui imobil, vândut. de 
către debitorul lor cu pact de răscumpă- . 
rare. (Demolombe, XăV, No. 54; Larom- 
bicre, Obligations, Art. 1166, No. 20: Lau- 
rent. XVI, No. 385; Baudry et Bardce, O- 
bligations, I, No. 608; Alexandresco, - V, 
p. 200)... Na 
66. Creditorii unui minor au dreptul 

să ceară în numele debitorului lor, pre- 
darea socotelilor de tutelă, deoarece. a- 
ceastă acţiune nu este exclusiv personală 
minorului. (Laurent, XVI, No. 588: Alexan- 
dresco, V, p. 202). - m 
67. Creditorii au dreptul să exercite 

în numele debitorilor lor nu numai ac- 
- țiunile personale, ci şi acţiunile - reale,
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urmărind pe terții deținători ai bunurilor 
debitorului lor. (Dalloz. Rep., Obligations, 
No. 93; Alexandresco, V, p. 200). , 
68. Creditorii au drepiul să exercite 

în numele debitorului lor acţiunea care 
are de scap să recunoască pentru debitor 
un drept real, cum ur fi de exemplu, un 
uzulruce, vu servitute, ete. (Alexandresco, 

V, p. 200). 

69. Creditorii pot exercită în numele 
debitorului lor, acţiunea pentru plata unei 
creanţe. (Alexandresco, Y p. 200). 

„ Creditorii au dreptul să ceară în 
numele debitorilor lor despăgubirea cuve- 
nită acestuia în baza unui contract de asi- 
gurare contra incendiului sau contra altui 
eveniment. (Alexandresco, V, p. 201, 202). 

71. Creditorii au dreptul să ceară re- 
zoluțiunea unei vânzări pentru neplata 
prețului. (Laurent, XVI, No. 353: Alexan- 
dresco, V, p, 202). 

72, Creditorii au dreptul să ceară în 
numele debitorului Jor, anularea unei 
ipoteci constituită de debitorul lor în fa- 
foarea altui creditor. (Alexandresco. Y, 
D. 202). | 

78, Creditorul poate introduce în nu- 
mele debitorului lor, acţiunea în repeti- 
țiune pentru plata unui lucru care nu eră 
datorit. (Alexandresco, V, p. 202). 

. 

„2-a Creditorii pot [ace opoziție, apel, 
recurs, uzând de toate căile ordinare 
şi extraordinare prevăzute de lege pentru 
atacarea hotăririlor. dacă debitorul lor nu 
a uzat de ucește căi sau nu a reiiunţat la 
ele. (Demolombe, XXV. No. 54; Larombitre, 
Obligations. Art, 1106, No. 20; Aubry ct 
Rau, cd. 4-a, IV, $ 512, p. 119; Iluc, VII, 
No. 205, 225; Baudry ct Barde, Obliga- 
tions. Î. p. 608, nota î). | 

15, După intervenirea unci tranzac- 
țiuni între debitor şi terţa persoană cn 
care sa judecat, creditorii nu vor mai 
aveă dreptul să declare apel sau recurs. 
(Alexandresco, V, p. 205, nota 5). | 

6. Crcditorii au dreptul, ca în nu- 
mele debitorului lor. să accepte sau să 
renunțe la o succesiune deschisi în fa- 
voarea debitorului lor. (Demolombe. XIY. 
No. 557: XV, No. 50, 76; Baudry et Barde, 
Obligations, I._No. 601: Alexandresco. |. 
p. 205, 206: Contra: Laurent, XVI, No. 
427; Huc, VII. No. 195). 

71 i l | 
în numele debitorului lor, acţiunea în 
petiţiurie 'de creditate. chiar când ca se 
complică cu chestiuni de stat. (Larom- 
biere, Obligations, Art. 1166, No. $: Au- 
bry ct Rau. ed. 4-a. IV. $ 312, text şi nota 
41, p. 127; Laurent, III, No. 470; Baudry 
et Barde, Obligations, I,.No. 608: Alexan- 
dresco, V, p. 200. 201:. Contra: Duranton. 
III. No. 160: X. No. 563). 

Creditorii au dreptul să exercite. 

78. Creditorii au cu privire la succe- 
siunea căzută debitorilor lor, următoarele 
drepturi: 

1. Dreptul de a se opune ca partajul 
să se facă în lipsa lor (art. 785 c. rom. — 
ss2 c. în): 

19505 — Codul Civil adnotat — VII 
G: 
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D 2. Dreptul de a inter 
celuş articol); - 

5. Dreptul de a provocă partajul în 
numele debitorilor lor (art. 974 c. rom. — 
1106 c. îr.). . 

Acest din urmă drept devine chiar o 
obligaţiune pentru creditori, atunci când 
ci voesce să puc în vânzare pe cale de 
urmărire şi de expropriere forțată bu- 
nurile revenind debitorilor lor în succe- 
siunca indiviză, afară de cazul prevazut. 
de art. 494 al. 2 pr. civ. rom. când câ- 
timea părţii debitorilor este neîndoclnic 
stabilită şi lămurită (lichidă), cuz în care! 
sc poale pune în vânzare partea indiviză, 
fără a mai fi nevoie a se cfectuă în preu- 
labil împărțeala. A 

Bine înţeles creditorii în ucest de al 
treilea caz lucrează în buza acţiunei o- 
blice sau indirecte, în numele debitorilor 
lor, deoarece ci nu ar putcă- intentă ac- 
țiune în împărțcală în numele lor decât 
în cazul când ar fi cesionarii unui drept 
indiviz dintr'o succesiune. (Demolombe. 
XV, No. 625, 625: Aubry ct Jtau, ed, d-a, 
VI, $ 021 bis, p. 512; N: Georgean, Studii 
Juridice, ], p. ti4, 115; Dalloz, R6p., Suc- 
cession, No. 1002; Suppl., Succession, No. 
1252; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 

veni la partaj (a- 

şi Al. Băicoianu, III, No. Si1: Traian Io- 
ICscu, 

„neglijă s'o . facă: 

Si
 

DB 252; Alexandresco, V,, p. 200). 
19, Dacă însă comoştenitozul debitor 

a cedat altuia drepturile sale succesorale, 
creditorii săi nu vor mai puteă uză de 
acțiunea indirectă pentru a provocâ par- 
tajul, ci au dreptul numai, de este cazul, 
să niace cesiunea făcută, prin acţiunea 
revocatorie prevăzută de art. 975 c. rom, 
(1167 c. [r). (F. Laurent, Principes de 
droit civil francais, ed. 4-a, Tome N. No. 
= Georgcan, Studii Juridice, I, p. 
115). 
80. Creditorii au dreptul să ceară în 

numele debitorului lor raportul bunurilor 
dăruite, în cazul când debitorul lor ar 

ij (Pothicer,  Successions, 
VIII, No. 170; Demolombe, AVI, No. 28%: 
Larombicre, Obligations, Art. 1166, No. 
20; AMourlon, II, No. 408: Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 512, text şi nota 2, p. 197; 
Baudry ct Barde. Obligations. I, No. 50$; 
Baudry et Wabhl, Successions. ll. No. 5544; 
Laurent, X, No. 5$6; Huc, V, No. 374: A- 
lexandresco. V, p. 201). - 

8i. Creditorii au dreptul să exercite 
în numele debitorului lor acţiunea în re- 
ducțiune. (Alexandresco, V, p. 201). - 
82. Creditorii au dreptul să ceară în 

numele debitorului lor, revocarea unei 
donaţiuni pentru ueexecutarea sarcinelor. 
(Larombitre, Obligations, Art. 1166, No. 
20; Aubry cet Rau, cd. 4-a, IV. $ 312, text 
şi nofa 46. p. 128; Dalloz. Rep, Suppl.. 
Dispositions, entre xifs, No. 499; Obli- 
gations,_ No. 308), A 
83. Creditorii unui donatar cu sarcine, 

au dreptul să previe acţiunea în revo- 
carea  donaţiunei pentru neexecutarea 
sarcinelor, satisfăcând ci clauzele şi con- 
dițiunile pe care debitorul lor neglijează 

N. 
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a le îndeplini. .(Dalloz, R6p., Suppl., Dis-, 
positions entre vils, No. 500). E 

84, Creditorii au dreptul să reprezinte 
pe debitorul lor şi să exercite drepturile 
acestuia într'un faliment. (Dalloz,. Rp., 
Oblisations, No. 905). 
85, Creditorii . pot face toate actele 

conservatoare a drepturilor debitorului lor. 
(Duranton. X, No. 54S urm.; Demolombe, 
XAV, No. 51, 52; Dalloz,.Rep.,. Obligations, 
No. 912; Laurent, XVI, No.'3S4; Alexan- 
dresco, YV, p. 200). 
86. Astfel creditorii'âu dreptul ca în 

"numele debitorului lor să. întrerupă o 
prescripţie care curge contra. acestuia. 
(Dalloz, Rep., Prescription civile; No. 644; 
Laurent, XVI, No. 384; Alexandresco, V, 
p. 200). | 
R7, Creditorii au dreptul ca în numele 

debitorului lor .să atace hotăririle - pro- 
nunțate contra. debitorului lor, când a- 
cesta neglijează să uzeze de căile de atac, 
cu condițiune ca termenul de atac să 
nu. fi expirat. (Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 914). 
„88. Creditorii au dreptul ca să exer- 

cite în numele debitorului lor, acţiunea 
în. nulitatea unei convențiuni pentru 
cauza de. eroare, idol sau violență; în 
cazul când această acţiune se bazează în 
acelaş timp pe un interes pecuniar și pe 
un interes moral, va prevală interesul 
pecuniar. (Demolombe, XXV, No. 88; La- 
rombitre, Obligations, Art. 1166, No. 15; 
Demante 'et: Colmet de Santerre, V, No. 
Si bis, X;. Aubry et Rau, ed. s-a, IV, $ 312, 
text şi nota 47, p. 128; Dalloz, Rep., Obli- 
stations, No. 930; Suppl., Obligations, No. 
510; Laurent, XVI, No. 422; Huc, VII, No. 
202; Baudry et Barde, Obligations, I, No. 
615; Alexandresco, V, p. 202, 203; Contra: 
Toullier, VII, No. 566 urm.). , 
89, Deasemenea creditorii au dreptul 

să exercite acţiunea în nulitate a unci 
convenţiuni pentru cauza de incapacitate 
a debitorului lor rezultată. din minoritate, 
interdicțiune sau lipsă de autorizare ma- 
ritală. ' (Demolombe, IV, No. 542; XXV, 
No. 86; Larombiere, Obligations, Art. 1166, 
No. 15; Demante et Colmet de Santerre, 
V, No. 81 bis, X;- Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV,-S 512, text şi nota 48, p. 128; Laurent, 
III, No. 165; XVI,::No. 420; Huc, II,.No. 
278; VII, No. 202; Baudry et Barde, Obli- 
gations, I, No. 616; Alexandresco, V, No. 
201, 202, 205). pie : . 
90. Creditorii minorului nu pot exer- 

cită însă acţiunea în nulitate dacă înainte 
ca “ci să fi exercitat acţiunea, minorul 
devenit major a confirmat actul sau u 
expirat termenul fixat de lege pentru 
exercitarea acțiunei. (Dalloz, Rep., Obli- 
sations. No. 933). 

9|. Creditorii au dreptul să ceară în 
numele debitorului lor anularea unei do- 

“ națiuni sau a unui testament. (Alexan- 
dresco, V, p. 201,20. : : , 
92. Creditorii au dreptul să 'opue pre- 

scripția: câştigată . de 'debitorul l6r când 
acesta ar. negli jă so opună, deoarece pre- 
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scripția. nu este un drept inerent per- 
soanci "debitorului. (Troplong, Prescrip- 
tion, Î, No. 100;. Baudry et Tissier, Pre- 
scription, No. îî1; Alexandresco, Y,.p. 
202). . . 

92, Creditorii unei femei căsătorite 
sub “regimul dotal, au dreptul să ccară 
în numele ci, anularea înstrăinărilor, ipo- 
tecilor sau obligaţiunilor personale-pe care 
ca le-ar îi făcut asupra bunurilor dotale. 
(Demolombe, XXV, No. S7; Larombitre, 
Oblipations, Art. 1166. No. 12; Laurent, 
XVI, No. 421; Huc, VII, No. 202; Baudry 
cet Barde, Obligations, I, No. 6i7: Comp., 
Contra: Aubry ct Rau, ed. t-a, V, $ 537, 
text şi nota 26, p. 562). | 
94, După altă părere, numai creditorii 

femcei căsătorite sub. regimul dotal, cari 
au drept de ipotecă asupra imobilului do-. 
tal vor puteă cere anularea înstrăinărilor, 
ipotecilor sau obligaţiunilor personale pe 
care ca. le-ar fi consimţit asupra imobi- 
lului dotal. (Aubry et Rau, cd. 4-a, V, 
$ 537, text şi nota 26, p. 562; Comp.: Bau- 
dry et Barde, Obligations, I, No. 618; A- 
lexandresco, V,p. 209). 

95. Dreptul acesta de a cere nulitatea 
nu aparține decât creditorilor cărora nu 
le este opozabilă inalienabilitatea bunuri- 
lor dotale, adică acelor creditori care au 
obținut drepturile lor înainte de celebrarea 
căsătoriei sau după desfacerea căsătoriei, 
iar nu şi celorlalţi creditori care nu pot 
urmări imobilele dotale, deoarece nu fac 
arte din gajul lor comun, fiind insezisa- 

bile. (Huc. VI, No. 210: Comp.: Demo- 
lombe, XV, No. S7; Baudry ct Barde, 
Obligations, I, No. 617). - 
96, Astfel, deoarece ipoteca legală n 

unei femei căsătorite sub regimul dotal 
nu poate fi cedată, creditorii femcei nu 

„pot uză de dispozițiunile art. 1166 c. civ. 
Îr. (974 c. civ. rom.), în privința acestei 
ipoteci. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 512, 
text şi nota 35, p. 126). 

-97, Creditorii bărbatului dotal nu au 
reptul să exercite acţiunea în nulitate pe 

care debitorul lor o exercită în interesul 
femeei în virtutea unui mandat tacit. (Bau- 
dry et Barde, Obligations, I, No. 619). 
98. Creditorii moștenitorilor legitimi 

şi neregulaţi au dreptul, ca în numele 
debitorilor lor, să invoace toate cauzele 
de incapacitate a celorlalți moştenitori 
pentru a-i îndepărtă dela succesiune. (Au- 
ry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 591, text şi. nota 

$, p. 275: Baudry et Barde, Obligations, 
I, No. 620). 

99, Nedemnitatea unuia dintre moşte- 
nitori poate fi invocată de creditorii ce-. 
lorlalţi moştenitori, de creditorii moşte- 
nitorilor din gradul următor, pentru a în- 
depărtă dela succesiune pe moştenitorii 

radul anterior şi de credi- 
torii donatarilor şi legatarilor în contra 
unui moştenitor rezervatar pentru a-l 
împiedecă -să ceară reducțiunea liberali- 
tăților făcute debitorilor lor. * (Demo- 
lombe, XXV, No. S5; Aubry et Rau, ed. 

— 466 —
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4-a, VI, S 591, p. 275; Baudry et Barde, 
Obligations, I, No. 620). - : a 

109. Creditorii nu au dreptul,: după 
o părere, să ceară, în numele debitorului 
lor, declararea de absenţă şi - trimiterea 
în posesiunea asupra bunurilor absentului, 
deoarece acest drept este exclusiv perso- 
nal moștenitorului prezumptiv. (Larom- 
bitre, Obligations, Art. 1166, No. 8; Lau- 
rent, Il, No. 187; Alexandresco, V, p. 207).. 

10i. După altă părere, creditorii vor 
avea acest drept deoarece trebueşte să se iu 
în consideraţie interesul pecuniar, (De- 
molombe, XXV, No. 65, 78; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 312, text şi nota 4, p. 127: 
Dalloz, Rep. Obligations, No. 935; Suppl., 
Absence, No. 14, 15: Obligations, No. 313; 
Baudry et Barde, Obligations, Î. No. Gil: 
Baudry et Houques-Fourcarde, Personnes. 
I, No. 1110). 

102. Creditorii pot, după o părere, să 
accepte sau să renunțe la un legat făcut de- 
bitorului lor. (Demolombe, XiAV, No. 59; 
Alexandresco, YV, p. 205, 206). 

103. După altă părere, creditorii nu 
pot ca în numele debitorului lor să ac- cepte sau să renunțe la un legat. (Lau- rent, AVI, No. 426; Huc, VII, No. 195; „Baudrv et Barde, Obligations, 1, No. 6022), 

104. In cazul unci stipulațiuni pentru 
altul, creditorii beneficiarului nu au drep- 
tul să accepte stipulaţiunea în numele de- 
bitorului_lor. (Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, I, No. 623). 

105, Creditorii nu au dreptul să ceară 
în numele debitorului lor revocarea unei 
donaţiuni făcute între soți în timpul. că- 
sătoriei. (Demolombe, XXIII, No. 477: 
XĂV, No. 84; Larombitre, Obligations, 
Art, 1166. No. 19; Baudry ct Barde. Obli- 
gatious, I, No. 624). | 

108. Creditorii nu au dreptul să exer- 
cite în numele debitorului lor retractul 
litigios. (Alexandresco, V, p. 209).. * 

107, Acţiunile rezultând din fapte cari 
aduc atingere persoanei numai, fără a a- 
duce vreun prejudiciu bunurilor, sunt 
exclusiv personale şi nu pot fi exercitate de 
creditori în numele debitorilor lor. (Demo- 
lombe, XĂV, No. 82; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1166, No. 9; Demante et Col- 
met de Santerre, V, No. 81 bis, IX; Aubry 
ct Rau, cd. 4-a, IV. $ 512, text şi nota 38, 

. 126; Dalloz, Râp., Obligations, No. 926: 
Suppl: Obligations, No. 306; Sourdat, 
Trait€ de la responsabilite, ], No. 73; Lau-: 
rent. XVI, No. 419; IHuc, VII, No. 201; 
VIII, No. 420; Baudry et Barde. Obnga. 
tions, I, No. 625; Alexandresco, V, p. 201, 
nota 4, 209). | 
108, Asifel creditorii nu pot! urmări 

în justiţie reparația unui delict de injurie 
sau de lovire comis în contra debitorului 
lor. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 936: 
Suppl..  Obligations, No. 306). 

09. Creditorii pot exercită în numele 
debitorului lor acţiunile născute din de- 

„ lictele şi quasi-delictele comise contra 
___ proprietăţii debitorului lor. (Demolombe. 
XXV, No. 54; XXXI, No. 678: L.arombiere, 
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Obligations,. Art.. 1166, No. 20; Art. 1382— 
1585, No. 46; Aubry'et Rau, ed. 4-a. IV, 
$.512,:text și nota 46, p. 128;. Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 926; Suppl., Obligations, 
No. 507: Sourdat, Traitc de la . responsa- 
bilite, I, No. 75 sexies; Laurent, XVI, No. - 
419; lHuc, VII,.No. 202; Baudry et Barde, 
„Obligations, I, No.. 608; Alexandresco, V, 
p. 201. text şi nota.4). E . J 

(10. Creditorii nu au dreptul să ceară, 
în numele debitorului lor, revocarea unei 
donaţiuni pentru cauza de ingratitudine. 
(Demolombe, XĂY, No. 83; Larombiăre, 
Obligations, Art. 1166, No. 9; Aubry et 
Rau, ed. t-a, IV, $ 512, text şi nota, 38, 
p. 126; Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions 
entre .vifs, No. 514; Obligations, No. :308; 
Laurent, XVI, No. 419: Baudry ct Barde, 
Obligations, Î, No. 613; Alexandresco, V, 
p. 205). 

, (f(. Această soluţiune are loc chiar 
dacă donalarul a încetat din viață şi: ac- 
tiunea în revocare nu mai poate fi exer- 
citată decât de moştenitorii săi. (Larom- 
bitre, Obligations, Art. 1166, No. 9; Lau- 
rent, AVI, No. 419; Baudry et Barde, O- 
bligations, I, No. 613). a 

12, Dacă însă acţiunea în revocare 
a fost introdusă 'de către donator, înainte 
de decesul său, acțiunea va puteă fi conti- 
nuată de către creditori. (Duranton, X, 
No.. 559; Larombitre, Obligations, Art, 
1166, No. 9; Contra: Alexandresco, V, p. 
208, nota 2). i . 

1 13, Separaţia dc patrimonii nu poate 
[i cerută de creditori deoarece art, 1446 
c. .civ. îr. (1257 ce. civ. rom,), este formal 
în această -privinţă, această măsură fiind 
prevăzută de legiuitor în scopul protejă- 
rei_ patrimoniului femeei. (Denlolone bo. NĂV, No. 81; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 512, text şi nota 53, p. 1%: Huc, VII, No. 211: Baudry et Bazde, Obligations, 1, * No. 612; Alexandresco, V, p. 208). 

(iz. Dispozițiunile art. 1166 c. civ. fr. (974 €., civ.'rom.), pot fi .invocate, fără distincțiune, de toţi creditorii, fie chiro- 
grafari, fie ipotecari. (Massc et Verge sur - Zachriae, IIL. $ 554, p. 408: Dalloz, Rep. 
Obligations, No, S92; Suppl., Obligations, 
No. 294; Alexandresco, V, p. 2009, 210). - 

115, In cazul când creditorii au două actiuni din care una personală iar alta 
în locul debitorului lor, ei pot introduce 
oricare din aceste două acțiuni, nefiind o- blizaţi să recurgă la acţiunea indirectă în locul debitorului lor, decât după epuizarea 
acţiunei care le este personală, deoarece nici nici un text de lege nu prevede această 
procedare. (Larombitre, Obligations, Art. 
1166, No. 21: Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 512, text şi nota 10, p. 120; Dalloz, Rep. 
Suppl., Obligations, No. 294; Laurent, XVI, 
No. 359: Baudry et Barde, Obligations, 1. 
No. 631). | 

116. Pentru ca creditorii să poată exer- 
cită un drept în locul debitorului lor, 
trebueşte ca acel drept să poată fi exer- 
citat de către însăşi debitorul. (Dalloz, 
R6p.. Obligations.” No. $9:; Suppl.. Obli- 
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gations, No. 297: Laurent, XVI, No. 555). 
(07, In cazul când debitorul este inca- 
pabil, creditorul pentru a exercită un 
drept în locul debitorului lui, nu este 
obligat să îndeplinească formalităţile in- 
puse de lege incapabilului san-reprezentan- 
tului său legal. (Demolombe, XXV, -No. 
109, Dalloz. Râp., Suppl., Obligations, No., 

512: Iluc, VII, Do. 202; Baudry et Barde, 
Obligations, TI, No. 636: Comp.: Laurent, 
AVI, No. 382). 

118. Creditorii nu pot uză de dispo- 
zițiunile art.” 1166 ce. civ. În. (074 c. 
civ. rom), decât dacă debitorul lor 
reluză sau . neglijează să-şi exercite 
drepturile sale. (Demolombe, XXIV, No. 
94; Larombitre, Obligations, Art. 1165, No. 
21; Demante cet Colmet de Santerre, v, 
No. S1 bis, IV; Aubry ct Rau. ed. ta, IV, 
$ 312, text şi nota 2, p. 118; Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 889; Suppl., Obligations, 
No. 292; Laurent, XVI, No. 392; lluc, Val, 
No. 186; Baudry et Barde, Obligations, 1 
No. 028; -Planiol, II, No. 257; Alexan- 

dresco, V, p. 215). 
119. Pentru ca crediitorii să poată 

exercită; în numele debitorilor lor, drep- 
turile . acestora, trebueşte . ca tribunalele 
să constate că exercitarea drepturilor este 
în interesul comun al creditorilor şi de- 
bitorului, iar în caz contrar*vor înlătură 
cererile inutile şi vexatorii. (Demolombe, 
XXV, No. 97, 115: Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1166, No. 21; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, IV, S. 512, text şi nota 4, p. 11 
Dalloz, R&p., Obligutions, No. 948; Suppl., 

Obligations, No. 322, 325; Laurent. AVI, 
No. 394; Baudry et Barde, Obligations, 
1, No. 628; Alexandresco, V, p. 214). 
"120, Pentru ca creditorii să poată exer- 

cită drepturile debitorului lor, nu este 
„necesar cu creanţele lor să fie anterioare 
dreptului pe care îl exercită, nici 
cle să aibă data certă înainte de naşterea 
dreptului, ci trebueşte numai ca creanţele 
lor să fie constatate. (Demolombe, XAY, 
No. 99; Larombitre, Obligations, Art. 1166, 

- No. 21; Demante cet Colmet de Santerre, 
V, No. 81 bis, IL; Muss€ et ,Verge sur Za- 
chariae, INI, $ 554, p. 408, 409: Dalloz, 
Reâp., Obligations, No. 895; Suppl.. Obli- 
vations, No. 296: Laurent, XVI No. 39, 
396; Baudry et Barde, Obligations, I, No. 
630; Alexandresco, V, p. 215). . 

„* 121, Pentru. ca creditorii” să poată 
exercită drepturile şi acţiunile debitorului 
lor, după o părere, nu cste necesar ca 
creanțele lor să fie exigibile, ci pot fi. 
cu termen sau subordonate. întâmplării 
unci condițiuni. (Larombitre, Obligations, 
Art. 1166, No. 21; Mourlon, II, No. îîzi:, 
nota 2). . 
"122, După altă părere dominantă, nu- 

mai. creditorii, având creanţe exizibile 
pot să exercite acţiunile şi drepturile de- 
bitorului lor deoarece acest drept al lor 
este mai mult decât un act de conser- 
vare şi constitue o consecinţă a dreptului 
lor de gaj asupra bunurilor debitorului 
lor, o pregătire a executării, (Demolombe 
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NNV, No, 100; Demante et Colmet de San- 
terre, V, No. 81 bis, IML; Aubry et Rau. ed. 
4-a, IV. $ 312, p. 119, 120; Laurent, XVI, 
No. 395, 394: Ilue, VII, No. 186; Baudryv 
et Barde, Obligations, Î, No. 629; Planiol, 
II, No. 287; Alexandresco, V, p. 209, 210, 
212). : 

123, Pentru cu creditorii să: poată 
exercnu drepturile şi acţiunile debitorului 
lor, nu este necesar ca ci să aibă un titlu 
executoriu contra acestuia, deoarece exer- 
citarea dreptului lor constitue un simplu 
preliminar al executării. aşă încât prin 
analogie ca lu poprire nu este necesară 
existența unui titlu executoriu. (Demo- 
lombe, XXV, No. 101; Larombitre, Obli- 
„wations, Art. 1166, No. 21; Dailloz, R6p., 
Suppl..  Obligations, No. 295; Laurent, 
NVI. No. 595; Baudry et Barde, Oblisa- 
tions, |, No. 652; Planiol, II, No. 255; A- 

Jexandresco, Y, p. 210, 211, 212). | 
494. Peniru ca creditorii să poată 

exercită drepturile şi acţiunile debitorului 
lor, trebueşte ca ci să aibă exerciţiul per- 
sonal ul dreptulu ce voesce să exercite; 
astfel, acțiunea care are de obiect despă- 
mubirea. comună a tuturor creditorilor 
unui falit nu va putea fi exercitată decât 
de judecătorul sindie al falimentului... 
(Iluc, VII, No. 186; Atexundresco, V, p. 
212). - 
-.425, Pentru ca creditorii să poată 
exercită drepturile şi: acțiunile debitorului 
lor trebuesc să aibă-o crcanţă actuală 
iar nu numai 0 speranţă, o creanță even- 
tuală. (Alexandresco, YV, p. 215). . 

426. luacţiunea debitorului pentru ca 
creditorii săi să poată exercită acţiunile 
şi drepturile sale, după o părere, nu tre- 
bueşte constutată printr'o punere 'în în- 
târzicre; dacă debitorul a acţionat dejă 
pe propriul său debitor în momentul când 
creditorii celui dintâi au început exer- 
citărea drepturilor şi acţiunilor sale, a- 
cesta din urmă, adică debitorul, debito- 
rului are dreptul să opue o fine de ne- 
primire. (Larombitre, Obligations, Art. 
1166, No. 21; Laurent, XVI, No. 392; Bau- - 
dry ct Barde, Obligations, |, No. 63%; 
Llaniol II, No. 257; Alexandresco, V, p. 
215). ” 
„127. După altă părere, inacţiunea de-: 

bitorului rezultată din neglijență sau rea 
vonță, trebueşte constată printr'o punere 
în întârzicre pentru ca el să fik prevestit 
de faptul că creditorii săi. vor exercită 
drepturile şi acţiunile “sale. (Demolomoe, 
NAV, No. 102. 103; Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. S1 bis, 1V: Dalloz, Rep. 
Obligations, No. .940; Suppl., Obligations, . 
No. 314). . i 

(28, Pentru ca creditorii să poată 
exercită drepturile şi acţiunile debitorului 
lor, după o părere, este necesar ca înainte 
de a lucră să fie subrogaţi în drepturile 
debitorului lor printr'o autorizaţie din 
partea iustiţiei. (laulier, Thâorie, raissone 
du code civil, IV, p. 409; Proudhon,. Usu- 
fruit, 1V, No. 2237 urm.; Demante et Col- 
met de Santerre, Y, No. Si, S1 bis, V). 
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129. După altă părere dominantă, pentru ca creditorii să poată exercită 
drepturile și acţiunile debitorului lor nu trebuesce să fie subrogaţi, în prealabil, în drepturile debitorului lor, deoarece legea nu prevede această procedare. (Demolomoe, NĂV, No. 104. 105, 106: Larombitre, O- bligations, Art. 1166, No. 22; Massc ct Verge sur Zachariae, III, $ 554, nota 1, 
p. 405; Mourlon, II. No. 1171; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 512, text şi nota 4, p. 118;. Dalloz, Râp., Obligations, No. 942: 
Sunppl., Obligations, No. 318; Laurent, XVI, 
Ao. 597; Iluc, VII, No. 156, 158; Baudrv ct Barde, Obligations, I, No. 634: Planiol, 
II, No. 259; Alexandresco, V, p. 210). 

120. In cazul când creditorii exercită 
drepturile şi acţiunile în locul debitorului lor, nu este indis ensabil, după părerea 
dominantă ca să fie pus în cauză şi de- 
bitorul așă încât o urmărire făcută de 
creditori nu. poate fi respinsă pe motivul 
că nu a fost introdus în cauză şi, debi- 
torul în numele căruia se face urmărirea. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, “No. 
519; Laurent, XVI, As 400; Iluc, VII, No. 
202; Baudry et Barde, Obligations, I, No. 
655: Planiol, 11, No. 290; Alexandreseo, V, 
p. 211; Contra: Demolombe, XXV, No. 107; 
Garsonnet, Traite thcoriquc et pratique 
de procâdure civile, I, $ 341, p. 53%, 524), 

(31, De obiceiu, creditorii pun în cauză 
Şi pe: debitorul lor pentru cu hotărîrea 
ootinută să-i fie opozabilă. (Laurent, XVI, 
No. 400; Baudry et Bardc, Obligations, 
IL, No. 635; Planiol, Il, No. 290; Alexan- 
dresco, V, p. 211). _ 

2, Dacă creditorii nu au pus în 
cauză pe debitorul lor, terţii debitori ur- 
măriți pot ci să ceară introducerea lui. 
(Demolombe, XXV, No. 105; Aubry et 
Rau,. cd. i-a, IV, $ 319, nota 18, p. 102; 
Dalloz, R€p.. Suppl,, Obligations, No. 520; 
Laurent, AVI, No. 400; Baudry et Barde, 
Obligations, 1, No. 655; Alexandresco, V, 
211). . ” i 

p 138, Introducerea în cauză a debi- 
torului în numele căruia se face urmă- 
rirea, poate fi ordonată chiar din oficiu . 
de tribunal. (Demolombe, NAV, No. 108; 
Larombitre, Obligations, Art, 1166, No. 

5) 
(34, In cazul când acțiunea a fost introdusă de debitor, creditorii săi au 

dreptul să intervie în proces pentru a impiedecă o coluziune între părți care i-ar prejudiciă în drepturile lor. (Demo- lombe, AXV, 9, %: L 
tions, Art. 1166, No, 54, 55; Aubry et Rau, ed. i-a, IV, $ 311, text şi nota 3, p. 117; Rep., Obligaiions, No. 890; Suppl., Obligations, No. 295; Laurent, XVI. Ne. 590; Huc, VII, No. 20; Baudry ct 'Barde, 
blizations, 1, No. 6%; Alexandresco, V, 

p. 915... , , , ÎR 
135, Această soluţiune are loc, bine 

înţeles, dacă dreptul care face -obiectul acţiunei poate fi. exercitat de creditori. (Demolombe. XXV. No. 9. Aubry ct Rau, 
ed. s-a, IV, Ş sii, text şi nota 5, p. 117). - 
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136. In cazul când creditorii exercită acțiunile şi drepturile debitorului lor, după o părere ci trebuese consideraţi ca 
mandatari legali ai debitorului. (Larom- vicre, Oblivations, Art. 1166, No. 23; De- 
mante ct Colmet de Santerre, V, No. Si 
bis, V). 

137. După altă părere, în acest. caz, creditorii lucrează atât în numele debi: torului lor, deoarece nu pot avcă .alte drepturi decât acele ale debitorului lor, cât şi în numele lor propriu deoarece in> : teresul lor este subordonat interesului creanţelor lor. (Demolombe, XXV, No. 115; Laurent, XVI, No. 407: Baudry ct Barde, Obligations,. |, No. 637). - 
(38. Când creditorii exercită acţiu- nile şi drepturile debitorului lor, li se va putcă opune toate excepțiunile cari puteau fi opuse debitorului în numele cărora lucrează. (Demolombe, XXV, No. 116; Aubry et Rau, 

text şi nota 15, p. 121; Dalloz. Rep. Obli- gations, No. 950; Suppl. -Obligutions, No: 526; Laurent, XVI, No. 101; Iue, VII, No. 156; Baudry ct Barde, Obligations, I, No. Sa: Planiol. II, No. 291; Alexandresco, V, 212). 
139. După ce creditorii ' au început urmărirea în numele debitorului lor, după' o părere, acesta nu mai poate dis-. truge sau micşoră drepturile creditorilor prin facerea unei tranzacțiunt cu terțul de- itor urmărit. (Demante ct Colmet de San- 

VI; Aubry ct Rau: ed. s-a, IV. $ 310, text şi- notele 17, 18, p. 122; Dalloz. Rep. Obligations, No, 491; Cimp.: Demolombe, XXV, No. 120). 140, După altă părere, chiar după ce creditorii au început urmărirea în nu- mele debitorului lor, acesta poate diş- pune de dreptul său, cu condițiunea ca să nu lucreze în frauda creditorilor ur- imăritori. (Larombitre, ' Obligations, , 1166, No. 30, 33; Laurent, XVI, No. 402 urm.; Planiol, II. No. 291; Alexandreseo, V, p. 217). e | (41, In această de a doua părere, ter- iul urmărit poate opune compensaţia, chiar dacă. ea provine dintr'uu fapt pos- terior urmărirei. . (Laurent, XVI, No. 404; Baudry ct Barde, Obligations, 1, 640). 142, Terţul urmărit nu poate opune creditorilor, o cerere reconvenţională, spre deosebire de compensaţic, decât dacă cer introducerea în cauză a 'debito- rului în numele. căruia sa făcut urmări> rea.: (Laurent, XVI, No. 404: Baudryv et Barde, Obligations, I, No. 640). “ | 143, Terţul urmărit nu poate opune creditorilor urmăritori în numele debito- ului lor, excepţiunile ce le-ar puteă o: 
dacă aceştia ar lucră în numele lor.personal iar nu în numele de: bitorului lor.. (Demolombe, XIV, No. 417; Baudry et Barde, Obligations, I, No. 642). 144, Creditorii, după o părere, nu pot exercită acţiunile și drepturile debitoru- „lui lor, decât în limitele creanţelor lor, deoarece există regula că interesul este 
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măsura acţiunilor. ț(Dalloz, Râp.,. Obli- 
gations, No. 949; Suppl., Obligations, No. 
324). ! [. , 

145, După altă părere, nu se: poate 
restrânge acţiunea creditorilor în limi- 
tele creanţelor “lor, opunâridu-li-se 'regula 
că interesul este măsura acţiunilor, de- 
oarece ei lucrează nu numai în interesul 
lor, ci şi în interesul celorlalţi creditori 
şi în interesul însuşi al debitorului, deoa- 
rece pot interveni şi ceilalţi creditori care 
să ceară să fie plătiţi în concurenţă cu cre- 
ditorii care au introdus acţiunea. (De- 
molombe, XXV, No. 118; Dalloz, Râp., O- 
bligations, No. 949; Suppl., Obligatious, 
No. 325; Laurent, XVI, No. 40; Planiol, 
IL No. 292). - - 
" 146, Terțul acţionat poate opri cursul 
procesului, plătind creditorilor urmăritori 
creanțele lor, deoarece cei fiind desinte- 
resaţi,' acţiunea lor trebueşte să înceteze 
nemai având interes. (Demolombe, XAY, 
No. 118; Larombiăre, Obligations, Art. 
1166, No. 35; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, ÎI, No. 645; Contra: Laurent, XVI, 
No. 406; Comp.: Alexandresco, V, p. 211, 
nota 1). . 
147. Terţul acţionat nu poate trimete 

pe creditor să discute mai întâi. bunurile 
„debitorului.: (Demolombe, XXV, No. 115 
bis, 115 ter; 'Alexandresco, V, p. 211, 
nota 1). 

148. Terţul cumpărător poate în cazul 
prevăzut de art. 1666 c. civ. fr. (1379 c: 
civ. rom), să opună creditorilor ipotecari 
beneficiul de discuţiune, prin aplicaţiu- 
nca dreptului comun. (Demolombe, XĂY, 
No. 115 bis, 115 ter; Alexandresco, V, 
p. 211. nota 1). . 

149. Terţul cumpărător nu poate 
. opune beneficiul de discuţiune creditorilor 

chirografari. (Demolombe, XXV, No: 115 
bis, 115 ter; 
nota 1). | 
"150. În cazul când în acţiunea cre- 

Alexandresco, YV, p.: 

ditorilor a fost-pus în cauză şi debitorul. 
în numele căruia a fost făcută acțiunea 
de către creditori, hotărîrea obținută îi 
va fi opozabilă. (Demolombe, XXV, No. 
122, 125; Dalloz. Rep; Suppl, Obliga- 
tions, No. 
216). - | 

151, Dacă debitorul, în numele- căruia 
creditorii au făcut acţiunea, nu a fost pus 
în cauză, după o părere, hotărirea ob- 
ținută va fi opozabilă debitorului chiar 
dacă ea ar prejudiciă intereselor sale. . 
(Demante et Colmet de Santerre, V, No. 

„St bis, v). 

152. După 'a doua părere; dacă dabi- 
torul nu a fost pus în cauză, hotărîrea. 
obținută îi va fi opozabilă numai dacă 

"va fi favorabilă intereselor sale, în cazul 
contrar adică dacă îi. va fi defavorabilă 
pretenţiunilor sale, ea nu-i va: fi opo-. 
zabilă. (Larombiere,. Obligations, Art. 1166, 
No. 20, Art. 1551, No. 126; Laurent, XVI, 
No. 403; Baudry et Barde, Obligations, 

-L, No. 644; Alexandresco, V, p. 215, 216). 
158. După a treia părere, dacă debi- 
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torul nu a fost pus în cauză, hotărîrea 
„obținută nu-i va fi nici odată opozabilă 
ca neputând nici să-i strice nici să-i folo- 
sească. (Demolombe, XĂV, No. 124 urm.: 
Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 312, text şi 
nota 18, p. 122; Planiol, II, No. 293).' 

154, Cand acţiunea a fost introdusă de 
toți creditorii în numele debitorului lor, 
carca fost pus în cauză, hotărirea obţi- 
nută va îi opozabilă. tuturor creditorilor 
care au fost în instanţă. (Demolombr, 
XXV, No. 128, 129, 150). „ 

155. Când numai unul dintre credi- 
tori a făcut acţiunea în: numele debito- 

_rului său, el nu are nici un drept de pri- 
vileziu asupra bunurilor dobândite prin 
accă hotărîre care a devenit gajul comu- 
nal tuturor creditorilor, dhiar al : celor 
care nu au fost în instanță, fiecăruia pru- 
porțional cu creanţa sa, dacă bine înţeles 
între creditori nu sunt cauze legitime de 
preferință, cum e privilegiul sau: ipoteca. 
(Demolombe, XXV, No. 15t; Larombitre, 
Obligations, Art. 1166, _ No. 24; Masse et 
Verg6 sur Zachariac, III, $ 554, nota S, 
p. 409; Demante cet Colmet de Santerre, 
V, No. 81 bis, VI: Mourlon, II, No. 1172; 
Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 312. text şi 
nota 19, p. 122; Dalloz, Râp., Obligations. 
No. 941, 952: Suppl., Obligations, No. 328: 
Laurent, XVI, No. 406, 407: Huc, VII, No. 
214; Baudry ct Barde, Obligations, I,.No. 
644: Planiol, II, No. 294; Alexandresco; 

V, p. 214). 
(56. Accastă” regulă nu-şi găseşte a- 

plicaţiunea în cazul când legea conferă 
o acţiune directă contra debitorilor lor, 
cum e cazul prevăzut de art. 1198 c. civ. 
fr. (4488 c, civ. rom.), de art. 1994 c. cir. 

"în. (1549 c. civ. rom), etc. (Alexandresco. 
V. p. 214). 

157. Când numai unii dintre creditori 
au făcut acţiune în numele debitorului 

„lor, hotărîrea “obţinută va fi opozabilă 
celorlalţi creditori care nu au luat parte 
la proces. numai dacă ea este favorabilă, 
căci dacă cererea a fost respinsă. fără ca 
debitorul să fi fost pus în cauză, hotări- 
rea obținută nu va fi opozabilă celorlalţi 
creditori care vor puteă la rândul lor să 
exercite acţiunea prevăzută de art. 1166 
c. civ. îr. (974 c. civ. rom.). (Alexandresco,; 
V, p. 216). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1 

4. In fapt: Intimatul a vândut recuren- 
tului partea sa indiviză dintr'o succesune, 
cu dreptul de a o puteă răscumpără în 
termen de 2 ani dela facerca partajului. 
Posterior cumpărătorul recurent a cum- 
părat şi celelalte părţi indivize şi a devenit 
astfel proprietarul întregei succesiuni, iar 
intimatul l-a chemat în judecată, pentru 
a se declară reziliată vânzarea pentru ne- 
îndeplinirea obligaţiunii de a face par- 
tajul, spre a-şi putea dânsul — intimatul 
— exercită dreptul de răscumpărare, 
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Instanţele de fond au admis acțiunea 
pe consideraţiunea că pactul de răscum- 
părare eră o condiţie .esenţială pentru 
încheerea contractului de .vânzare, iar 
cumpărătorul devenind proprictar al în- 
tregei succesiuni, nu mai are interes a 
face pariajul şi astfel, prin culpa su, pune 
în imposibilitate „pe intimat a-şi exercită 

părţilor. (Cas..1], 405 din 19 Ianuarie 1935, 
Jurispr. Rom. 13/9253). Pi 

2, Cei interesaţi au asupra despăgu- 
birilor aceleaşi drepturi şi privilegii ca 
şi asupra mărfurilor rechiziționate şi pot 
deci, conform art. 974 cod civil, să-şi va- 
lorilice drepturile în fața comisiilor de 
lichidare, -la emiterea bonului respectiv. . dreptul de răscumpărare. Recursul cum- 

părătorului a fost admis. 
In drept: Potrivit art. 974 c. civ. eredi- 

torii putând exercită toate drepturile. şi 
acțiunile debitorilor. lor, afară de..acele 
care le sunt exclusiv personale acestora, 
iar printre. excepțiuni nu intră şi acţiu- 
nea în partaj, după cum o arată expres 
art. 1825 c, civ., urmează că intimatul în 
calitatea sa de creditor al recurentului 
aveă 
rea 

osibilitatea să provoace dânsul eşi- 
in indiviziune, pentru a-şi puteă 

exercită dreptul său de rtiscumpărare. 
Prin urmare, în mod eronat Curtea de 

(C. Apel Bucureşti S. 1, 288 din.5 Noem- 
hrie 1925, Bul. C:.Apel 4/926).. 

8. Cumpărătorul de bunuri determi: 
nate dintr'o moştenire fiind asimilat de 
art. 785 cod.'civil cu creditotul unui co- 
crede sau orice alt ayant-cause cu titlu 
particular al acestuia, el nn poate: să por- 
nească acțiunea în partaj, care este exer- 
cițiul exclusiv al calităţei de moştenitor 
cu îitlu universal, dar poate, ca orice 
creditor al. moştenitorilor, 'pe baza art. 
974 cod. civil combinat cu art. 1825 cod. 
civ, și. 494: pr. civ., să exercite acţiunea 
oblică, cu care! provoacă partajul în nu- Apel afirmă în specie că, intimatul a fost 

pus din culpa recurentului în imposibili- 
tate de a-şi exercită dreptul său -de răs- 
cumpărare şi reziliind pentru acest motiv 
în întregime contractul de vânzare, 
Curte de Apel, nesocoteşte atât conven- 
liunea cât şi drepturile respective, ale 

mele coindivizarului vânzător, pentru a 
vedeă dacă bunul cumpărător va cădea 
în lotul acestuia. (Trib. Buzău, S. 1], 162 
din 11 Mai 1926, Jur. Gen. 1926, No. 1174). 
a A se-vedceă: art. 1377, nota 1; art. 

1525, nota 1. - 

Art. 975. — Ei pot asemenea, în humels lor personal, să 
“atace actele viclene, făcute de debitor. în prejudiţiul drepturilor 

lor. (Civ. 562, 699,769, 785, :974, 976, 1175, 1176; urm, 1182, 
1203, 1261, 1264, 1843; Pr. civ. 516, 633; C. com. 21, 120, 121. 
urm.; Civ. Fr. 1167 $ 1). | a . 

, 

Tezt. fr. Art. 1167 Ş1. — Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer 
les aetes faits par leur debiteur: en fraude 
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Administraţie 2, 35, 
Amanet 114, 115, 119, 
Anulare, a se vedea cu-   

cuţiunea bunuzrilore. 
Beneficiul termenului 122, 
Buna credinţă 2, 81, 84 

85, 97, 1%, 
151, 169, 170, 186, 210, 
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" Calitate 124, 
Caractere 4, 5, 1%. 
Căsătorie 44,... 
Câştig 3%, 34, 
Caz fortuit 54, 147. 
Cheltueli necesare 146, 
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Contracte cu titlu gratuit 

69—76, 86, 87, 89, 9,9%, 
95, 97, 106, 107, 163, 165, 
212. - 

Contract cu titlu oneros:; 
68, 72, 77—91, 93, 105,. 

*-107, 162, 165, 212, : 
Contract de căsătorie,:a. 

Creditori posteriori. 427, 
133, 134, 156, 187. 

Creditori privilegiați 114, 
115, 15%, 

Dată certă 130, 131, 132. 
Datorii noi 39, 40, , 
Decădere din beneficiul 

termenului 122. 
- Decoanfitură 58, 61, 62,102, 

122, ta 8 ; 
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Deosebire 12, 173, 155, 
185—188, 192, 

Despăgubiri 135, 143, 150— 
153, 162, 164, 165. 

Discuţiunea bunurilor 59 
—63, 189, 

Divizibilitate 140. 
Dobândă 41, 143, 144, 
Dol 175,.193, 

„ Domiciliu 1, , 
Donaţiune 35, 43, 74, 15, 

87, 89, 92—96, 106,134, 
143, 151, 176, 

Donaţiuni deghizate 45, 
176, .: 

Dotă 08—95, 97, 163, 
Dovadă 55-59, 66, 68, 70, 

71, 73, 17, 78, 88, 100, 
101, 104, 124,:131, 447, 
190, 181, 183, 190, 196— 
201, 

Drept de gaj, a se vedeă 
cuvintele: „(.aj comun". 

Drept eventual 31. 
Drept exclusiv personal 

42, 43, 4, 40 
„ Drept roman 133. 

Efecte 135—165. 
Emancipare 49. 
Excepţune 13, 204, 
Executare 17, 
Executare silită 37, 123, 

136, 137, 161, 
Exercițiul acţiunei pauli- 

ane 109—134, 155, 
Exigibilitate 4, 
Faliment 58, 61, 62, 103, 

114, 126. 
Femee 89, 90, 91, 93. 

„ Folosinţă legală 49, 50, 
Fraudă 2—5, 2, 234, 32, 

37—40, 45, 46, 65—80, 82, 
39, 93, 94, 97--102, 104— 
107, 122, 132, 133, 142— 

145, 140, 150, 132—1£4, 
HEI 177, 186, 190, 211, 

12, . 
Fructe 143, îi, 
Gaj 114, 115, 119, 
Gaj comun 2, 5, 79, 156, 

194 
Garanţie 16% 
Greşală 147, 149. 
Hotărire 24, 25, 122, 206, 

214 14, 
Imbogăţire pe nedrept 3. 
Imobile 9, 21. P 
Imposibilitate. morală 199, 
Incapacitate 179, 
Indivizibilitate 110, 
Indoială 9, 

- Inexistenţă 174, 
Ingratitudine 43, 

„lasolvabilitate 23, 39, 52— 
62, 64, 66,78, 99, 122, 188, 

Intenţiune frauduloasă, a 
se vedeâ cuvântul: „Fra- 
udă“, - « 

Interes 115, 155, 162, 100, 
18,7... 

Interese pecuniare 46, 47, 

potecă 32, 39, 40, 97, 113, 
115, 116, 117.. . 

Ipotecă legală 94. 
Lega 3. i 
Lege fiscală 179. 
Lege proibitivă 179, 197, 
Marturi 101, 196—201, 
AMinon 45, 49, 50, 75. 
Moştenire 23, 30, 33, 34, 

69, 70, 164, 2%, : 
Moştenitori 23, 30, 33, 34,   

DESPRE EFECTUL 

164, 495, 200, 202, 
Natura 4, 5, 109, 
Nealijenţă 117, 143 
Nulitate 2—4, 23, 83—06, 

96, 152-153, 11716, 
182, 210, 214, 2%, 

Obiect 5, 
Ofertă 35, 
Ofertă reală 2, 
Opozabilitate 5 
Opoziţie 25, 
Ordine publică 197, 
Perderea lucrului 147, 149, 
Persoană interpusă 166, 
Plata datoriei. 19, 20, 3, 
40, 41, 1614. 
Plus-valută 146. 
Policitaţiune 35. 
Poprire 114. 
Poscsiune 2%, 
Prejudiciu 2, 3, 5, 2,3, 

47, 48, 51—53, 62,69, 70, 
78—t0, 104, 135, 177, toi, 
190, 

Prescripţie 29, 2, 106— 
172, 215, 

Preţ 3%, 37, 40, 87, 105, 
10%, 150, 151, 153, 154, 

1 
Preţ vil 105. 
Prezumpţiune 59, 9%, 9, 

101. 102, 103, 105, 106, 
202, 293. . - 

Privilegiu 114, 115, 156, 
Probă, a se vedcă cuvân- 

tul: „Dovadăe. 
Ratificare 17, 18. 
Rea credinţă, a se vedea 

cuvântul: „Frandă“, i 
Realitate 176, 103. 
Recurs 108. 
Remitere de datorie 26,135, 
Renunţare 14, 15, 16, 27 

28, 30, 31, 33, 34, 43, 40, 
50, 69, 70, 139, 164. 

Reparare 5. 
Reprezentanţi 110, 111. 
Reşedinţă 10. 
Revocare, a se vedcă cu: 

yântul: „Etecte* şi 43, 
"9 
Rezervă 200. 
Rudenie 102, 20, 
Scop ilicit 177, 178. 
Seriozitate 124. 
Servitute 29, 137, 
Simulaţiune 173—215, 
Socoteli de tutelă 45, 
Stare civilă 46, 47, 43 
Stingerea acţiunei paull- 

ane 155, 
Subachizitori 81—87, 150, 

151, 169, 212, 213, 
Succesiune, a se vedeâ 
cuvintele: „Alo „tenire“, 
„AMoştenitori*. 

Supra-ofertă 116, 117, 
Termen 122, 191, 
-Terţe persoane 11, 12, 13, 

21, 101, 135, 181, 201,210, 
214, 212. : 

Transcriere 24, 74, 139, 
Tutelă 43. ! 
Urmărire silită 37, 123, 

136, 137, î6t. 
* Uzafruct 27,20, 137, 
Uzufruct legal 49, 50, - 
Valoare 150, 
Vindere-cumpărare 35, 36, 

37, 85, 105, 106, 136, 150, 
- 151, 176, 208, 
Violenţă 198. 

Doctrină, 

4, Originea acţiunei pauliane se găseşte 
în dreptul roman; din această cauză. în 
această materie trebueşte a se recurge la 

N 

CONVENȚIUNILOR Codul civil 

isvoarele şi tradiţia romană, bine înţeles 
întrucât nu se vor deosebi de legislaţia: 
actuală, deoarece legiuitorul român. ca 
şi cel francez, a pus numai principiul ac- 
puneri paunane fură a-i da nici o desvol- 
tare. (Demolombe, XAV. No. 145 urm; 
Aubry ct Rau, cd. 4-a, 1V, $ 515, nota i, 
p. 150; Laurent, AVI, No. 455; Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 646; Alexan- 
dresco. Y, p. 218, 220). 

5, Fundamentul unic al acțiunei revo- 
catorii, denumită şi acţiune pauliană, îl 
formează dreptul de gaj comun al cre- 
ditorilor asupra patrimoniului debitoru- 
lui lor, care este recunoscut de art. 2095 - 
c. civ. îr. (1719 c. civ. rom.). Debitorul are 
dreptul să-şi administreze patrimoniul 
său cum va crede de cuviință mărindu-l 
sau micşorându-l cu condiţiune ca să lu- 
creze de bună credinţă, căci de îndată ce 
cl lucrează cu fraudă, creditorii săi au 
dreptul să ccară anularea actelor făcute 
în prejudiciul drepturilor lor. (Demolombe, 
XĂV, No. 145 urm.: Larombicre. Obligu- 
tions, Art. 1167, No. 1 urm.: Demante ct 
Colmet de Santerre, V, No. 82, 82 bis: 
Aubry et Rau, ed. 4-a. LV, $ 513, p. 130 
urm.; Laurent, XVI, No. 451 urm.; Iue, 
VII,. No. 215 urm.; Baudry et Barde. O- 
bligations, I, No. 616 urm.; Planiol, 11|, 
No. 296; Alexandresco, V, p. 220, 221). 

2, „Acţiunea pauliană este acţiuneu în - 
nulitate pe care o acordă legea credito- 
rilor, fie din cauza pagubei ce rezultă 
pentru ci dintr'un act făcut în frauda 
drepturilor lor, fie din cauza unci îmbo- 
gățiri. fără cauză, care a avut loc în pa- 
guba lor“. (Baudry ct Barde, Obligatigns, 
I, No. 646; Comp.: Alexandresca, V; p. 
218). | , 

4. În ceeace priveşte natura şi caruc- 
terut acţiunei pauliene, chestiunea este 
controversată: după o părere, 'această ac- 
țiune este o acţiune în nulitate -a cărei 
efect este că face să cadă actul fraudulos. 
(Duranton, X, No. 574: Demante ct Col- 
met de Santerre,. V, No. 82 bis, XIII: Lau- 
rent, XVI. No. 4S3 urm.: Baudrv et Barde,. 
Obligations, I, No. 705, 706; Planiol, II. 
No. 527). . E 

5. După altă părere, obiectul unic al 
acțiunei pauliane este repararea prejudi- 
ciului cauzat, în sensul că creditorul cere 
numai ca actul să nu-i fie opozabil. pen- 
tru a-și puteă exercită dreptul de gaj 
asupra lucrului înstrăinat în mod frau- 
dulos, însă actul subsistă în raporturile 
dintre celelalte părți. (Demolombe, XXV, 
No. 245; Aubry ct Rau, cd. 4-a. IV. $ 315, 
text şi nota 38, p. 14; Huc, VII, No. 217, 
229: Alexandresco, V, p. 255). 

6. Acţiunea pauliană, după o părere, 
este o acţiune pur personală. (Demolombe, 
XXV, No. 146 bis, 245; Aubry et Rau, ed. 

"4-a, LV, $ 515, text şi nota d, p. 131; B6- 
darride, Du dol cet de la fraude, IV. No. 
1454; Laurent, XVI, No. 464: Huc, V, No. 
217; Baudry et' Barde. Obligations, L; No. 
646, 707: Planiol, II, No. 32S: Alexandresco, 
V, p. 252, 935, 955).
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7, După altă părere, acțiunea pauliană 
este o acţiune inixtă, adică personală şi reală, (Proudhon, Usulruit, V, No. 2351; Larombiăre, Obligations, Art. 1167, No. 45). 

ă; După a treia părere, acțiunea pau- 
iană este o acţiune reală deoarece arc de 

obicct să fucă să reintre, în patrimoniul 
debitorului, bunurile înstrăinate pentru a 
da dreptul creditorilor anteriori actului 
fraudulos, ca să fie despăgubiţi din preţul 
acestor bunuri.  (Datoz, Rp, A 
paulienne, No. 85). 

9, Acţiunea pauliană este o acțiune mo- biliară, chiar dacă ar [i vorba de un imo- 
bil, deoarece creditorii exercită această acțiune în scopul de a fi plătite creanţele 
lor si acţiunea prin care ci obţin această 
plată este o acţiune mobiliară. 
dresco, Y, p. 255). 

10. Tribunalul competent pentru exer- 
citarea acţiunci pauliane este acel a! domi- ciliului sau al reședinței pâritului, (A- lexandresco, Y, p. 235), 

Î 1. Creditorii, când exercită acţiunea pauliană, lucrează în numele lor propriu, 
ca terțe persoane, iar nu ca avânzi-cauză 
ai debitorului lor. (Larombitre, Obuga- 
tions, Art. 1167, No. 3; Dalloz, Râp., Suppl., 
Obligations, No. 301; Baudry et Barde, 
Obligations, IL, No. 647; Alexandresco, V, p. 218). 

(2, Intre acţiunea oblică prevăzută de 
art, 1166 ce. civ. îr. (974 c. civ. rom.) şi 
acțiunea pauliană prevăzută de art. 1167 
c. civ. În. (975 ce. civ. rom.), există ov 'deo- 
sewire esenţială, deoarece prima este exer- 
citată de creditor în numele debitorului 
iar cea de a doua este exercitată de cre- 
ditor în numele său provriu: din această 
deosebire rezultă că creditorul care a exer- 
citat una aintre aceste acțiuni, fără rezul- 
tat, poate exercită apoi cealaltă acțiune. 
(Demolombe, XXV, No. 143; Larombitre, Obligations, Art. 1167, No. 4: Baudry et Barde, Obligations, |. No. 647; Comp.: 
Alexandresco, V, p. 218). | 

13. In acţiunea pauliană, pârâtul nu 
poate opune creditorului excepțiunile ce 
c-ar fi putut opune debitorului. deoarece. 
creditorul exercită acţiunea în numele său 
propriu iar nu în numele debitorului său. 
(Demolombe, XXV, No. 237; Aubry et 
Rau, cd. 4-a, IV. $ 515, text şi nota 3, p- 
151; Baudry et Barde, Obligations, 1, No 
647; Alexandresco, Y, p. 218). 

14, Creditorul care a renunțat la ac- 
țiunca 
exercite.  (Larombiăre, Obligations, Art. 
1167, No, 49: Dalloz, Rep, Suppl., Obli- 
gations. No. 566; Alexandresco, V, p. 258). 
15. Renunţarea creditorului la exerci- 

tarea acţiunci pauliane poate! fi expresă 
sau_ tacită. (Larombiâre. Oblisations, Art, 
1167. No. 49: Alexandresco, V, p. 258).. 

16. Pentru ca renunţarea creditorului 
la exercitarea acțiunei pauliane să aibă 
ciecct, trebueşte ca ca să fie neindoclnică 
iar nu echivocă, deoarece ca nu se presu- . 
nune. (Demolombe, XXV. No. 238: Larom- 
hicre, Obligations, Art. 1167, No. 49; Dal- 

DESPRE EFECTUL CONVENȚIUNILOR 

ction . 

"19, Creditorii nu 

(Alexan- 

pauliană, nu mai are dreptul s'0. 

Art, 975 

loz, Rep. Suppl, Obligations, No. 366; Laurent, XVI, No. 463; Baudry et Barde, 
Obngations, |, No. 735; Alexandresco, V, p. 238, 259). a 

17. Creditorii nu mai pot exercită ae- 
țiunca pauliană dacă au ratilicat, con- 
lirmat sau executat actul fraudulos sau 
dacă au dat concurs, cu ştiinţă, la forma- 
rea actului. (Demolombe, XA, No. 237; 
Larombicre, Obligations, Art. 1107, No. 
49; Alexandresco, V, p. 259), 

8. Ratilicarca sau confirmarea actu- 
lui iraudulos poate fi expresă sau tacită. 
(Mlexandreseo, V, p. 239), aa 

pot să exercite acţiu- 
nea pauliană dacă debitorul lor sau terţii . 
le-ar fi plătit întreasa datorie. (Larombiere, 
Obligations, Art. 1167, No. 19; Aubry ct 
Rau, cd, 4-a, IV, $ 545, p. 132; Alexan- 
dresco, V, p. 259; Comp.: Laurent, XVI, 
No. 491; Baudry ct Barde, Obligations, |, 
No. 724). - . 
20, Debitorul sau terţii vor desinteresă 

pe creditori, în acest caz. fiicându-le o- 
ferta rcală de plată a datoriei. “(Alexan- 
dresco, V, p. 259). , 

„ Transcrierea actelor frauduloase 
de transmiterea proprictăţii imobilelor, nu 
împiedecă exercitarea acţiunei | paulianc, 
deoarce transcrierea are de scop, de a face 
actul opozabil terţelor persoane, iar nu 
de a acoperi viciile de care este atins ac- 
tul. (Larombiere, Oblisations. Art, 1107, 
No. 25; Alexandresco, V, p, 259). 
22, Toate actele pot fi atacate prin 

acţiunea pauliană, dacă se constată că 
există cele două condițiuni cerute pentru 
exercitarea acţiunei, auică frauda şi pre= 
judiciul creditorilor. Astfel, în primul 
rând pot ti atacate actele prin care de- 
bitorul îşi micşorează patrimoniul său 
„Cum sunt: înstrăinările cu titlu gratuit sau 
oneros, cesiunile, chitanţele, radierele, de 
ipoteci. tranzacţiile. cete. (Demolombe, 
NAVY, No. 152 urm.; Dalloz, Rep... Obliga- 
tions._ No. 956: Suppl.. Obligations, No. 
329; Laurent, XVI, A 472: Baudry ct 
Barde, Obligations. 1, No. 692; Planiol, II, 
No. 303: Alexandresco, V, p. 245, 246), 
23. Creditorii unui inoştenitor pot cere 

prin acțiunea pauliană, anularea accep- 
tării unei succesiuni insolvabile. (Demo- 
lombe, XXV, No, 153; Laurent, XVI. No. 
475; Baudry et Barde, Ubligations, [. No. 692: Alexandresco. V; p. 246). 
24, Dispoziţiunile art. 1167 ce. civ, fr, Își găsesc aplicaţiunca şi la contractele ju-  diciare,_ Astfel creditorii pot atacă pe cale 

de, terță opoziţie (contestaţie) sau pe cale „ principală, hotăririle definitive * obţinute în frauda drepturilor lor, (Demolombe, AXAY. No. 157; Larombitre, Oblisations. 
Art: 1167, No. 44: Demante et Colmet de 
Santerre, V. No. 82 bis, IV; Aubrv et Rau. cd. 4-a. IV. $ 515, text şi nota 37, p. 14; 
Laurent. XVI, No. 472: ŢIue, VII, No. 224; Baudrv ct Barde, Obligations, IL, No. 693; Planiol. II, No. 336: Alexandresco, V, 'p. 
245, 247. 249). . , | - -25, Dacă hotăririle nu sunt definitive 

- 
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ci pot îi relormate pe o'cale ordinară cum 
este opoziţia, apelul, cetc., creditorii vor 
aveă dreptul să -uzeze de aceste căi în nu- 
mele debitorului lor pe baza acţiunei in- 
directe. (Alexandresco, -V, p. 247). 
26, Creditorii pot atacă cu acţiune 

pauliană remiterile de datorie făcute de 
debitorul lor. (Baudry et Barde, Obliga- 
tions, I, No. 69; Alexandresco, V, p. 246). 
27, Deasemenea creditorii put atacă cu 

acțiune pauliană renunţarea debitorului 
de a se prevală de un drept de uzufruct. 
(Demolombe, XXV, No. 163; Larombitre, 
Obligations, Art. 1167, No. 13). 
28, Deasemenea creditorii pot atacă cu 

acțiune ' pauliană renunțarea debitorului 
de a se prevală de o preseripțiune. câşti- 
gată. (Demolombe, XXV, No. 162; 'Tro- 
long, Prescription, L, No. 101; Baudry et 
arde, Obligations, [, No. 694%; Baudry et 

Tissier,. Prescriptions, No. 115;. Alexan- 
dresco, V, p. 246; Contra: Vazeille, Pre- 
scrintion, I, No. 332) 

29, Deasemenea se poate atacă cu ac- 
țiune pauliană, faptul debitorului de a 
lăsă să se prescrie o servitute sau un uzu- . 
fruct. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 956). 
„30, Deasemenea se poate atacă cu ac- 

prune ' pauliană, „renunțarea debitorului 
a o succesiune. (Dalloz, Rep. Suppl., Con- 
tra de mariage, No. 789; Successions, No. 
569). , . . 

31. Creditorii pot atacă cu acţiune 
pauliană, renunțarea debitorului la drep- 
turi eventuale. (Dalloz, Rcp., Obligations, 
No. 762). | | 
„af Creditorii .pot atacă prin acţiune 
pauliană o ipotecă constituită de debitor 
în frauda şi prejudiciul creditorilor săi. 
(Alexandresco, V, p. 246). 

;88, După o părere, în materie de re- 
nunțare, se poate atacă cu acțiune -pau- 
liană numai lactele debitorului care au 
de efect să: aducă o pierdere în pa- 

- trimoniul său iar nu şi acele căre au de 
cfect să lipsească pe debitor de un câştig; 
astfel, renunţarea la o succesiune sau la 
un legat lipseşte pe debitor numai de un 
câştig şi nu dă loc la exercitarea acţiunei 
pauliane, Această regulă eră admisă şi în 

„ dreptul roman. (Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 82 bis, III: Dalloz, Râp.; 
Obligations, No. 963; Suppl., Obligations, 
No. 333; Laurent, XVI, No. 438,459; Iuc, 
VII, No. 218; Baudry et Barde, Obligations, 
I, No..056; Planiol,. Il, No. 304; Comp.: 
Alexandresco, V, p: 224). | 

84, După altă părere, - creditorii pot - 
exercită acţiunea pauliană atât în cazul. 
când 'debitorul a suferit o pierdere în pa- 
irimoniul său cât şi în cazul când el a 
fost lipsit de un câștig. (Duranton, X, 
No. 569 urm; Demolombe,. XXV, No. 164 
urm.; Larombitre,. Obligations, Art. 1167,. 
No. 10; Aubry et:Rau, ed. 4-a, IV, $ 345, 
text şi nota 16,.p. 134). E 

*85, Interesul practic al acestei contro- 
verse nu 'prezintă nici o' importanţă, de- 
oarece creditorii nu. au dreptul: să se a- 
mestece în. patrimoniul debitorului lor 
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criticând actele sale de pură administraţie, 
nici să fie autorizaţi să accepte in locul 
lor o ofertă de vânzare sau o donaţiune. 
(Demolombe, XXV, No. 17i; Demante ei 
Colmet de Santerre, V, No. 82 bis, III; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 513, p. 134; 
Laurent, AVI, No. 458, 459; Baudry et 
Barde, Obligations, [, No. 656; Planiol, 
II, No. 504; Comp.: Alexandresco, V, p. 
224). Ma , 

“- 86, Sunt unele acte care prin ele în- 
şile nu măresc nici nu micşorează patri- 
moniul; astfel este o vânzare făcută pe un, 

„preţ just. (Dalloz, Rep., Suppl., Obliga- 
tions, No. 354). 
37, Cu toate acestea un asemenea act 

poate fi atacat de creditori prin acţiunea 
pauliană, când scopul lui a fost ca debi- 
torul să sustrază în mod fraudulos dela 
urmărirea creditorilor bunul vândut şi 
prețul, cu concursul cumpărătorului. (De- 
molombe. XXV, No. 167; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 315, p. 154, 155; Dalloz, Rep. 
Supp!., Obligations, No. 334). 

38. Faptul creditorului de a. primi de- 
la debitorul 'său plata datoriei .sale fie în 
bani, fie altfel, nu poate constitui o fraudă. 
chiar dacă ar aveă cunoştinţă de insolva- 
bilitatea debitorului. (Laurent, XVI. No. 
4$0, 481; Baudry et Barde. Obligations, 1. 
No. 665, 695; Planiol. II, No. 306; Alexan- 
dresco, V, p. 246), . 

39, Faptul debitorului de a contractă 
noi datorit sau de a constitui o ipotecă în 
profitul vechilor sau noilor creditori, nu 
constitue, în mod necesar, o fraudă. (De- 
molombe. XĂYV, No. 224; Aubryv et Rau, 
ed. 4-a, IV, S 515, text şi nota 35. p. 140, 
141: Laurent, XVI, No. 450, 452; Baudry et: 
Barde, Obligations, [, No: 663; Planiol, II, 
No. 508; Alexandresco, V, p. 246). 

- 40. In aceste cazuri pentru ca să existe 
fraudă şi deci să: fie loc la aplicaţiunea dis: 
pozițiunilor art. 1167 c. civ. fr. (975 c. civ. 
rom.), trebueşte ca creanţa care a fost plă: 
tită sau care a fost garantată prin ipotecă 
să nu existe în realitate sau ca lucrul care. 
Sa dat în plată să nu fi fost socotit la 
prețul lui adevărat sau să se fi întrebuin- 
țat manopere pentru a împiedecă pe cre-! 
ditori să previe facerea plăţii sau consti: 
tuirea ipotecei. (Dalloz, Rep. Obligations, 
No. 959; Suppt., Obligations, No. 357; Bau- 
dry et Barde, Obligations, I, No. 69; A- 
lexandresco,.V, p. 247, nota 2). “ 
&i. În cazul când datoria plătită nu 

eră exigibilă, creditorul va puteă păstră 
capitalul primit însă va trebui să ţină so- 
coteală creditorilor reclamani în acţiunea 
pauliană, de: foloasele ce le-a tras din 
plata anticipată. (Alexandresco, V, p. 247). 
„42u Regula prevăzută de art. 1167 c. 

civ. ir. (975 c.'civ. rom.), sufere excepțiune 
în cazul 'drepturilor exclusiv persone de- 
bitorului. In acest caz creditorii nu - pot 
cere anularea actelor făcute de debitor de- 
oarece exercițiul acestor drepturi aparține 
în mod exclusiv lui. (Demolombe. XXV, 
No. 169 urm.; Demante et 'Colmet de San- 
terre, V, No. S2 bis, II; Aubry et Rau, 

4
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ed. ed..1V, $ 513, p. 151; Dalloz, Rep. 
Suppl., Obligations, No. 329; Laurent, XVI. 
No. 475; Huc, VII, No, 217; Baudry et Barde, Obusations, 1, No. 697; Planioi, II, No. 310; Alexandresco, Y; p. 248). 
43, Astiel creditorii 

acțiune pauliană renunțarea donatorului 
la revocarea unei donaţiuni pentru cauză de ingratitudine. (Demolombe, NAVY, No. 150, 151, 169 urm.; Demanie et Colmet de 
Santerre, V, No. 82 bis, Il; Aubry ct Rau, 
cd.:4-a, LV, $:315, nota 5, p. 131; Dalloz, Rep, Obligations, No. 97; Laurent, XVI, No. 473; Baudry ct Barde, Obligations, I, No. 697; Alexandresco, V, p. 249, 249), 
4%, Deasemenea creditorii nu pot a- 

tacă cu acţiune pauliană căsătoria con- 
tractată de debitorul lor. (Laurent, XVI, 
No. 473). . - 
45, Creditorii pot atacă cu acțiune 

paubană socotelile de tutelă date de o 
mamă tutrice, copiilor săi, când socoie- 
lile sunt frauduloase şi prezintă caracte- 
rele unei donaţiuni derhizate în favoarea 
copiilor săi. (Laurent, XVI, No. 477). 
46, Există unele chestiuni de stat cari 

produc efecte pecuniare şi în cari frauda 
„poate aduce oarecari schimbări de natură 
„a păgubi pe creditor. (Dalloz, Rep., Suppl., 
Obligations, No. 330). : 
47. Creditorii, după o părere, pot a- 

tacă cu acţiune pauliană chiar actele pri- . 
vitoare la chestiuni de stat, însă numai 

„ din punctui de vedere al consecinţelor pre- 
judiciabile. (Larombicre, Obligations, Art. 
1107, No. 19). - . 
48, După alta părere, creditorii, nu 

pot atacă cu acţiune pauliană, nici chiar 
consecințele tacite şi necesare, prejudicia- 
bile lor, care rezultă din schimbările în 
starea civilă a persoanei debitorului lor, 
(Demolombe, XAV, No. 174: Dalloz, Râp., 
Suppl., Obligations, No. 330). 
49. Astiel, creditorii nu poi atacă cu 

acțiune pauliană renunţarea debitorului 
lor Ja. folosinţa legală asupra bunurilor 
copiilor săi minori, care rezultă în 
mod implicit. din emanciparea acestora. 
(Druanton,_ III, No. 394; Demolombe, VI, 
No. 394; XXV; No. 173; Larombiere, Obli: 
gations, Art. 1167, No. 11; Mass et Verg& 
sur Zachariae, I, $ 189, nota 25, p. 375; Il, 
$ 555, nota 4, p. 418, 413; Aubry et Rau, 
ed. 1-a, .1V, $ 
"Rep. Minorite, No. 855;.'Puissance 
ternelle, No. 170: Supovl., Obligations, 
551; Laurent, XVI, No. 476; Baudry ct 
Barde, Obligations, I, No. 698; Alexan- 
dresco, V, p. 249; Contra: Merlin, 
tions de droit, Usufruit paternel, $ 10). , 
50, Renunţarea directă a debitorului 

No, No. 

la folosința legală asupra bunurilor co- : 
piilor săi minori, poate Îi atacată de către 
creditori, deoarece ei au dreptul să urmă- 
rească prisosul. ce ar rămâne după înde- 
plinirea îndatoririlor îm 
ranton. III. No. 394: 
No: 173; Larombitre, Obligations, Art 
1167, No. 11; Mass6 et Verge sur Zacha- 
riae, |, $ 189, nota 21, n. 375; III, $ 555, 

emolombe, XXV; 

nota”4, p. 415; Aubry ct Rau, cd. s-a, 
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nu pot atacă cu 

515, nota 5, p. 151; Dalloz,. 

Ques- . 

use de lege. (Du- 

Art. 975 

VI, $ 530 bis, nota 36, p. 92; Laurent, 1V, No. 539; Alexandresco, V, p. 249, nota 3; Contra: Baudry et Barde, Obligations, |, No. 698), - 
51, Pentru admisibilitatea acţiunei pau- liane sau revocatorie, trebucşte să fie în- deplinită condiţiunea ca actul atacat să îi adus un prejudiciu creditorilor, (De- molombe, XXV, No. 176, 177; Aubry et 

Rau, cd. s-a, IV, $ 515, nota 15, p. 1t3; Dalloz, Rep., Obligations, No. 966; Suppl,, Obligations, No. 533; Laurent, XVI, No. 
454; Baudry et Barde, Obligatious, |, No. 650; Alexandresco, V, p. 21%, nota 2, 222). 
52. Prin urmare, pentru ca acţiunea pauliană să fie admisibilă, trebueşte ca actul atacat să fi cauzat sau să [i mărit insolvabilitatea : debitorului. (Demolombe, XAV, No. 175, 176; Larombitre, Obliga- tions, Art. 1167, No. 15; Mourlon, II, No. 1174; Demante et Colmet de Sanierre, V, No. 82 bis, VI; Aubry et Rau, ed. 4-a, LV, $ 515, text şi nota $, p. 132; Laurent, AVI, No. 454, 435; Baudry et Barde, O- bligations, I, No. 650; Planiol, II, No. 310; lexandresco, V, p. 222, 225). 
53, Pentru ca să fie admisibilă acţiu- nea pauliană nu este deajuns ca actul a- 

tacat să fi cauzat sau să fi mărit insol- vabilitatea debitorului, ci trebucşte ca în muimentul acţiunei această insolvabilitate să subsiste. (Demolombe, XIV, No. 177; Larombitre, Obligations, Art. 1167, No. : 18; Demante et Colmet de Santerre, YV, No. 82 bis, VII; Baudry et Barde, Obliga- tions,. IL, No. 631; Alexandresco, Y, p. 2%), 54, O altă condițiune pentru admisibi- litatea acţiunei pauliane este ca insolva- bilitatea debitorului să fie o consecinţă dircetă a actului atacat: prin urmare, ac- țiunea pauliană este inadmisibilă dacă in- solvabilitatea a fost provocată printr'uw caz fortuit posterior, chiar dacă acest caz tortuit nu ar fi fost deajuns pentru 'a provocă insolvabilitatea, fără actul care l-a precedat. (Demolombe, XIV, No. 178: Larombitre, Obligations, Art, 1167, No. 16: Demante ct. Colmet de Sanierre, V, No. S2 bis, VII, VIII: Aubry et Rau, ed. 4-a, 
”, $ 515, text şi nota 15,.p. 133; Dalloz, R&p., Obligations, No. 98; Su pl. Obliga- tions, No. 358; Laurent, xVE No. 155;: Baudry et Barde, Obligations, I, No. 650). 
55, In cazul când se contestă insolva- bilitatea debitorului, creditorul care atacă - actul va trebui să o dovedească, (Laurent, AVI, No. 436; Alexandresco, V, p. 222).: 
56, In acest caz, creditorul nu va _tre- bui să dovedească gradul de insolvabili= tate, “ci numai existenţa cei. (Laurent, XVI, No. 456; Baudry 'et Barde,. Obligations, I, No. 652). | ” 

- 57 Dacă debitorul pretinde că actul atacat nu l-a făcut insolvabil, cl va ire= bui să' dovedească că are încă. suficiente bunuri pentru a plăti pe creditorul care a atacat actul. (Alexandresco, V, p. 222 nota 5). . . . 
58, Proba insolvabilităţii debitorului este: considerată ca făcută când este do- vedită ca în caz de deconfitură sau când 
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este prezumată ca în caz de faliment; în 
acest din urmă caz încetarea plăţilor con- 
stitue o prezumpțiune îndestulătoare de 
insolvabilitate. (Demolombe, XXV, No. 176; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 515, text şi 
notele 9, 10, p. 132; Laurent, AVI, No. 456). 
59. Dacă creditorii nu dovedesc starea 

de solvabilitate a debitorului, terţii urmă- 
riți cu acţiunea în anulare, vor putea cere . 
discuțiunea prealabilă a bunurilor debito- 
rului. (Demolombe, XXV, No. 179; lLarom- 
biere, Obligations, Art. 1167, No. 17; De- 
munte et Colmet de Sanierre, V, No. 82 
bis, “VII; Mourlon, Il, No. 1174; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 515 text şi nota (îi, 
p. 152; Dalloz, Râo., Obugations, No. 966; 
Suppl., Obligations, No. 336; Laurent, XVI, 
No. 457; Baudry et Barde, Obligations, ], 
No. 653; Planiol, I[. No. 311; Alexandresco, 
V, p. 235). 
60. Dacă însă bunurile a căror discu- 

țiune se cere, prezintă multe dificultăţi 
cum ar fi bunurile litigioase sau bunurile 
aflate în fară străină, terții urmăriţi cu 
acţiunea în anulare, nu vor aveă drep- 
tul să propue beneficiul de _discuţiune. 
-(Demolombe, XXV, No. 184; Larombitre, 
Obligations, Art.- 1167, No. 17; Aubry et 
Rau, cd. 4-a, IV, $ 515, text şi nota 12, 
p. 152; Dalloz, Rep., Obligations, No. 966: 
Sup 1, Obligations, No. 337; Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 655; Contra: 
Laurent. XVI, No: 457). 

__ 86, Dacă debitorul este în stare de fa- 
liment sau de: insolvabilitate-noiorie, dis- 
cuţiunea bunurilor sale este inutilă. (Lau- 
rent, AVI, No. 456; Alexandresco, V, p.: 
225,. nota 3). - 

62. In cazul când debitorul nu este 
în stare de faliment sau de insolvabilitate 
notorie, prejudiciul creditorilor nu se 
poate stabili decât prin urmărirea întregei 
sale averi mobile şi imobile. (Larombitre, 
Obligations, * Art. 1167, No. 1z; Mourlon, 
II, No..1t7+; Alexandresco, V, p. 225). 
63. Tribunalele nu au dreptul să or- 

done din oficiu discuţiunea bunurilor de- 
bitorului, ci ca trebueşte cerută numai de 
către terţul urmărit cu acţiunea în anu-' 
lare. (Demolombe, XĂV, No. 185; Larom- 
bicre. Obligations, Art. 1167, No. 17: Dal-, 
loz, Râp., Obligations.- No. 966: Suppl, 
Obligations. No. 557; Baudry ct Barde. O- 

" bligations, I, No. 655; Alexandresco, V, p.. 
223), 

R&. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă prin'actul atacat, debitorul a 
devenit sau nu a devenit insolvabil. (A- 
lexandresco, V, p. 225, nota 1). 
G5, O altă condiţiune pentru admisi- 

bilitatea acţiunei pauliane, este ca actul 
atacat să fi fost făcut cu intenţiune frau- 
duloasă. (Dalloz. Râp., Obligations. No. 
971; Supol., Obligations, No. 539; Alexau- 

“dresco, , p. 221, 225). 

"86, Pentru stabilirea întenţiunei frau- 
duloase trebueşte să se constate numai 
că debitorul când a făcut actul axeă cu- 
noştință că prin facerea lui se provocă 
sau se măreă starea sa de insolvabilitate. 
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(Demolombe, XXV, No. 188; Larombitre, 
Obligations, Art. 1167, No. 6; Mourlon, II, 
No. î175; Demante ct Colmet de Santerre, 
Y, No. S2 bis, VII; Dultoz, lep., O- 
bligations, No. 974; Suppl., Obligations, 
No. 542; Laurent, XVI, Ne +41; Huc, VII, 
No. 220; Baudry ct Barde, Obiigations, |, 
No. 657; Planiol, II, No. 312; Alexandresco, 
V, p. 225). 
67, Pentru ca să existe intenţiune îrau- 
uloasă, nu este necesar ca debitorul să 

fi cunoscut pe creditorii pe care îi pre- 
judiciă, nici ca el să fi avut în vedere de 
a păgubi pe un anumit creditor. (Demo- 
lombe. ÎNV, No. 189; Larombitre, O- 
bligations, Ari. 1167, No. 7). 
68, Condiţiunea dovedirei fraudei este 

necesară totdeauna în actele cu titlu onc- 
ros făcute ue debitor. (Dalloz, Rep., Obli- 
gations, No. 972; Suppl., Obligations, No. 
339). 

69. In ceeace priveşte actele cu titlu 
gratuit, după o părere, pentru renunţările 
la succesiune, ele vor putcă fi atacate cu 
acţiune: pauliană, numai peniru motivul 
că au cauzat un prejudiciu creditorilor, 
independent de orice * intenţiune fraudu- 
loasă, deoarece art. 622, 788 şi 1053 c..cir. 
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Îr, (562 şi 699 ce. civ. rom.), nu cer şi con-- 
dițiunea fraudei. (Aubry cet Rau, cd. ta, 
IV, $ 515, text și nota 1$, p. 155; Comp.: 
Alexandreseo, V, p. 224). 

70, După altă părere dominantă, chiar 
în cazul de renunțare la succesiune, pen- 
tru admisibilitatea acțiunei pauliane, va 
trebui să se dovedească nu numai preju-. 
diciul creditorilor, ci şi frauda, devarece 
art. 1167 c. civ. îr. (975 c. civ. rom.), nu 
face nici o distineţiune. (Demolombe, XV, 
No. 79; Larombitre, Obligations, Art. (157, 
No. 14; Laurent, IN, No. 47; NVI. No. 4: 
Huc, V. No. 186: VII. No. 221: Baudry et 
Wabl, Successions, Il, No. 2376; Baudrr 
et Barde, Obligations, I, No. 659; Planiol, 
II, No. 315). 

1(.„ În ceeace priveşte actele cu titlu 
gratuit care nu cuprind o renunțare, după 
părerea dominantă, pentru a puteă fi a- 
tacate cu acțiune pauliană va trebui să se 
dovedească neapărat existenţa fraudei din 
partea debitorului. (Demolombe, XXV, No. : 
192 urm; Larombitre,. Obligations, Art. 
1167, No. 5; Demanie et Colmet de San- 
terre, V, No. 82 bis, IX; Dalloz, Râp.. O- 
bligations, _No.. 973; Suppl., Obligations, 
No. 541: Laurent, XVI, No. 445 urm; 
Huc, VII, No. 221; Baudry et Barde, Obli- 
„Sations, I. No. 658; Contra: Aubry ct Rau, 
ed. -a, IV, $ 515, text şi nota 15, p. 155: 
Comp.: Alexandresco, Y, p. 225, text şi 

- nota 5). 

admisibilitatea  acţiunei 79, Pentru 
pauliane. în ceeace priveşie complicitatea * 
terțului beneficiar la fraudă, trebueşte de 
făcut o distincţiune între actele cu titlu 
gratuit şi actele cu titlu oneros. (Demo- 
lombe. XXV, No. 196. 197: Larombitre, O- 
bligations. Art. 1167, No. 26 urm.: Demante 
et Colmet de Santerre, V, No. 82 his, XI: 
Dalloz, Rep., Obligations, No. 979 urm;;
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Suppl Obiigatiuns, No. 5344, 3545; Laurent, AVI, No. 446; Ilue, VII, No. 220; Baudri ct Barde, Obligations, |, No. 660: Planiol, TI, No, 324 urm; Alexandresco, V, p. 221; 226 urm.) 
73, In cceace priveşte actele cu titlu „gratuit pentru a puteă Îi atacate cu ac- „Huuea pauliană, este deajuns dacă se do- vedeşte existenţa unei intenţiuni fraudu- loase din partea debitorului, puţin: im- portă. dacă terțul beneficiar al actului -a- tacat este de bună credinţă, (Demolombe, XA, No. 197; Larombitre, Obligations; Art, 1167, No. 26 urm.; Aubry et Rau, ed. j-a, IV, $ 515, text şi nota 19, p. 156; Laurent, AVI. No. +40, 449; Iuc, VII. No. 220, 221; Baudry et Barde, Obligations. 1, No. 660. 66t; Planiol. II, No. 333; Alexandreseco, „_p. 250, 231, 232). 
14. O donaţiune făcută în frauda cre- ditorilor poate fi anulată pe cale de ac- țiune pauliană, chiar dacă a fost tran- scrisă. (Larombicre, Obligations, Art, 1167, No. 28; Dalloz. Rep... Dispositions, entre vils,_No. 1573, 1728). 
15, Donaţiunea făcută unui minor şi acceptată de părintele acestuia. poate fi atacată cu. acţiunea pauliană ca şi dona- țiunea făcută unui major. (Larombicre, O- blizations, Art. 1167, No. 27). | 
6. In cazul unui act cu titlu gratuit făcut în frauda creditorilor, terţul bene=- ficiar al actului atacat, nu va puteă fi urmărit decât până la concurenţa sumei cu care sa îmbogăţit. (Demolombe, 'XXY, No. 258; Larombitre, Ubligations, Ari, 1167. No. 29: IDemante et Colmet de San- terre, V,_ No. 32 bis, NI: Dalloz, Rep, Suppl., Obligations, No. 345; Huc, VII, No. i: Baudry et Barde. Obligations, Î, No. 661; Alexandreseo, Y, p. 252). 
7. In ceeace priveşte actele cu titlu oneros, pentru ca ele să poată fi atacate cu acțiune pauliană, trebueşte să se dove- dească că terţul beneficiar al actului ata- cat a fost complice la fraudă: (Demolombe, XIV, No. 19%; arombi&re, Obliations, Art, 1167, No. 30 urm.; Aubry et Rau, cd. 4-a. IV, $ 515, pe, 156 157; Mourlon, 1, No. | € 1176; Dalioz, , P+ Obligations, No. 970; 

142: 'ente, No. Suppl.. Ubligations, No. „334; Laurent, XVI, No. 446, 447. Iuc, VII. No. 220; Baudry cet Barde, Obligations, | ? No. 660; Planiol. 1, No. 522; Alexandresco, V,_p, 221, 226 urm), | 
78. Terţul beneficiar a] actului cu titlu oneros. atacat Prin acțiune pauliană este, în principiu, considerat că a fost comolice la fraudă, dacă se dovedeşte că a avut cunoştinţă de insolvabilitatea debi- torului şi că deci prin facerea actului se aduce un prejudiciu creditorilor. (Demo- lombe, XXV, No. 203: Larombitre, Obliga- tions, Art. 1167, No. 30, 31: Mourlon, II. No. 1176: Aubry ct Rau, cd. ş.a. TV. $ 343, text si notele 30, 

Suppl.. Obligations. No. 544: Laurent. XVI, No. 445: Iluc. VII, No. 220; Baudry ct „Barde. Obligations. 1. No. 662: Alexan- dresco. V. p. 228. 229, 230), 
79. Cunoştinţa terţului beneficiar al, 
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“țiunea pauliană, aşă încât 

cu bună credință. 

22. p. 157: Dalloz, Rep... 

Art. 975 

actului cu titlu oneros, atacat prin acţiune 
Pauliană, nu constitue ca singură o com- plicitate la fraudă, ci trebueşte să se facă distincţiune după cum actul atacat a avut 
de scop să aducă un prejudiciu celorlalți creditori, micşorându-le gajul lor comun, 
sau de a satisface un interes al terțului ben-ficiar al actului. (Demolombe, AXV, 
No. 224 urm; Larombitre, Obligations, Art. 1167, No. 40; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
IV, $ 315, text şi nota 54, p. 140; Dalloz, Rep., Suppl.. Obligations. No. 357; Lau- rent, XVE No. 450, 451; Baudry ct Barde, Obligations, 1], No. 605, 695). 
80. Tribunalele vor apreciă în mod suveran dacă terțul beneliciar al actului cu titlu oneros, atacat prin acţiunea pau- 

liană. a ştiut că actul săvârşit de el îm- preună cu debitorul aduce vreo pagubă creditorilor. (Alexandresco, YV. p. 230), 
il | In cazul când terţul beneficiar al 

actului cu titlu oneros a fost de bună ere- 
dință, actul său nu poate îi atacat cu ac- 

transmiterea proprietăţii bunurilor făcută unor sub- achizitori este valabilă şi nu poate fi a- nulată. (Demolombe, XX, No. 199; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 315, text şi notu 93, p. 157: Dalloz,-Râp., Obligations, No. 1007 urin.: Suppl. Obligations, No. 3685; Baudry et Barde, Obligations, IL, No. 667: Planiol, II, _p. 325: Alexandresco, V. p. 238, 239). 
82, Dacă însă se stabileşte că a existat 

fraudă concertată între debitor şi terțul 
subachizitor, iar primul act nu at Îi fost 
decât un simplu mijloc pentru a ascunde 
frauda, actul subachizitorului va puteă Îi atacat eu acţiune pauliană. (Demo- lombe, XXV, No. 199; Aubrv et Rau, ed. da. IV. $ 515, p. 157; Baudry et. Barde. 
Obligations, 1. No. 667; Alexandresco, V, p. 238, nota 2). . ” | 

38. În cazul când actul a fost anulat prin acțiune pauliană faţă de dobânditor. 
după o părere, transmiterea cu titlu Oncros a dreptului către un subachizitor, nu este valabilă, deoarece acesta nu a putut do- bândi mai multe drepturi decât aveă au- 
torul său. (Duvergier sur Toullier.. VI, No. 252, p. 227, nota 1; Laurent. XVI, Neo. 363. 466). ' 
Ba. După altă părere dominantă, în 

cazul când actul a fost anulat prin acţiune pauliană faţă de dobânditor, transmiterea cu titlu oneros'a drentului către un subachi- zitor este valabilă dacă ca a fost făcută 
(Toullier, IV, No. 5.4; uranton, X, No. 582, 583: Demolombe. XAV, No. 200; Larombitre, Obligations, | Art. 1167, No. 46; Demante ct Colmet de Santerre, YV, No. 82 bis, XII: Aubry et Rau. ed. 4-a, IV. $ 345, text şi nota 24, n. 157: Dalloz, Râp.. Obligations. No. 1007: Sunpl.. Obligations, No. 368: Tue, VII. No. 225: Baudry et Barde, Obligations, I. No. 667: Planiol. II, No. 325:  Alexun- 

dresco, V, p. 258, 239). - 
85. Astfel, dacă un dobânditor de rea credință a revândut lucrul unui cumpă- rător de bună credință, vânzarea aceasta ultimă nu poate fi atacată cu“ acţiune pau- 
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liană. (Dalloz, Rep., Oblisations, No. 1007, 
„1008; Sup I., Obligations, No. 36$; Alexan- 
dresco, V, p. 239), 
86. Dacă transmiterea către terţul sub- 

achizitor s'a făcut cu titlu gratuit, ea va 
putea îi atacată cu acjiune pauliană. (De- 
molombe, XXV, No. 200; Demante et Cul- 
met de Santerre, V, No. 82 bis, XII; Dal- 
loz, Rep., Obligations, No. 1012; Supnl., 
Obligations, No. 568; Huc, VII, No. 235; 
Baudry et Barde, Oblirations, ÎI, No. 667; 
Alexandresco, V, p. 238, 239).. 
87. In cazul când primul achizitor este 

un donatar de bună credinţă şi el a în- 
străinat lucrul cu titlu oneros, el va resti- 
tui creditorilor numai suma cu care s'a 
îmbogăţit sau le va cedă creanţa prețului - 
în “cazul când prețul este încă datorit, 
(Demolombe, XAYV, No. 202; Larombitre, 
Obligations, Art. 1167, No. 48; Baudry et 
Barde, Obligations, ], No. 66$, 719; A- 
lexandresco, V, p. 239). 
88. Constituirea de dotă pe care şi-o 

face femeea prin contractul de căsătorie, * 
constitue -un act cu titlu oneros faţă de 
bărbat, aşă încât ea nu poate fi atacata 
cu acțiune pauliană de creditori decât 
dacă "dovedesc complicitatea bărbatului 
la fraudă. (Aubrvyv et Rau, ed. t-a, 1V, 
$ 515, text şi nota 26, p. 138; Laurent, XVI, 
No. 455; Baudry et Barde, Obligations, 
I, No. 672; Baudry, Le Courtois et Sur- 
ville, Contrat de mariage, I, No. 24; A- 
lexandresco, Y, 228, nota). 
89, In ceeace priveşte constituirea de 

dotă făcută de părinţi sau terţi, chestiu- 
nca de a sc şti dacă ea constitue un act 
cu titlu gratuit sau un act cu titlu one- 

„ros, față de soţul donatar şi faţă de ce- 
lălalt “soț, este foarte controversată. Dacă 
constituirea de dotă a fost făcută femeei, 
după o părere, ea este considerată ca o 
pură liberalitate atât faţă de donator cât 
şi faţă de femeea donatară și faţă de băr- 
-batul său. .(Demolombe, AXV,.No. 212. 
Troplong, Contrat de ':mariage, I, No. 151; 
Aubry et Rau, ed. 1-a, IV, $.315, text şi 
nota 27, p. 159; 'Dalloz, Rep.. Obligations, 
No, 952: Suppl., Obligations, No. 347: Lau- 
rent, XVI, No. 451 urm.; Huc, IX. No. 
10;. Guillouard, Contrat de mariage, I, No. 
156: Planiol, III, No.: 885). 
90. După a doua părere, constituirea 
de: dotă făcută femeei este considerată ca 
un “act 'cu titlu oneros atât faţă de fe- 
mee cât şi -faţă de bărbat. (Duvergier sur 
Toullier, III, No. 354; Duranton, X;, No. 
579; Dalloz, Rân., Disnositions entre viis, 
No.' 2240 urm:  Obligations, No. 982: 
Suppl.. Obligations,: No. 5485;  Bedarride, 
Du dolet de la fraude, LV, No. 1470 urm.). 

9[, După a treia părere, constituirea 
de dotă făcută femeei, este considerată ca 
un act 'cu titlu gratuit faţă de femee şi 
ca un act cu titlu oneros față de bărbat: 
(Dalloz. Rep., Contrat de mariage,. No. 
5170; Dispositions entre vils, No. 2274: O- 
bligations, No. 982; - Suppl., Obligations, 
No.'349: Alexandresco,: V,: p. 228, nota). 
"*99, Când * donaţiunea: a : fost ! făcută 
prin contractul de căsătorie viitorului: băr- 

CONVENȚIUNILOR Codul. civil 

bat, după o părere, actul va îi considerat 
cu titlu gratuit. (Demolombe, XXV, No. 
214; Larombitre, Obligations, Art. 1167, 
No. 34; Aubry et Rau, ed. 4-a, LV, $ 315, 
text şi mota 28,.p. 140; Dalloz, Rep, 
Suppl., Oblizations, No. 550; Laurent, A+, 
No. 453; Baudry ct Barde, Obligations, 
1, No. 676; Planiol, II, No. Ss7; Alexan-. 
dresco, V, p. 229, nota). 
93, După altă părere, donaţiunea fă- 

cută bărbatului prin contractul de căsă- 
torie, constitue un act cu titlu oneros, 
care nu va puteă fi atacat cu acţiune 
pauliană, decât dacă sar dovedi partici- 
parea donatarului la fraudă. (Dalloz, Rep., 
ispositions centre vils, No. 2240 urm;; 

Suppl., Dispositions entre vils, No. 351). 
4j„ În cecace priveşte femeca, ea pă- 

strează ipoteca legală asupra bunurilor 
dăruite bărbatului prin contractul de că- 
satorie, chiar dacă faţă de el sar fi ad- 
mis acţiunea pauliană în privinţa acestor 
bunuri, dacă nu se dovedeşte că ca:a avut. 
cunoştinţă de fraudă. (Demolombe, XXV, 
No. 214; Larombitre, Obligations, Art: 
1167, No. 54; Baudry et Barde, Oblira- 
tions, I._No. 672). : 

956, Donaţiunile făcute între viitorii 
soţi prin contractul de căsătorie, vor fi 
supuse, în ceeace priveşte aplicațiunca ac- 
țiunei pauliane, aceloraşi regule ca şi ce- 
clalte donaţiuni iar nu regulelor dona- 
țiunilor făcute viitorilor soţi prin contrac- 
tul de căsătorie cu care nu pot îi asimi- 
late. (Demolombe, XXV, No. 217; Larom- 
bitre, Obligations, Art. 1167, No. 35; Au- 
bry et Rau, ed. t-a, 1V, $ 315, text şi nota. 
29, p. 140; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
984: Sunvl., Obligations, No. 354; Iluc, 
VII, No. 222; Baudry- ct Barde, Obliga- 
tions, I, No. 679: Alexandresco, V, p. 230, 
nota), 
96. Douaţiunile făcute între soți îm 

timpul căsătoriei fiind  revocabile prin 
esența lor, vor puteă fi anulate, după ce-. 
rerea creditorilor soțului donator, fără să 
fie 'necesar să se stabilească fraudă din. 
partea acestuia, ci ca exercitare a drep-: 
turilor acestuia. (Dalloz, Râp., Obligations,. 
No. 9$5). . | 

97, Ipoteca constituită de un părinte- 
pentru garantarea dotei ce a făcut-o mai 
înainte copilului său, irebueşte considerată: 

„ca un act cu titlu gratuit şi deci poate fi: 
atacată cu acţiune pauliană de către cre- 
ditorii „părintelui, dacă a fost constituită 
în frauda drepturilor lor, chiar dacă co-- 
pilul donatar este de bună credinţă. (Dal- 
loz,: R€p., Suppl., Obligations, No. 349; 

- Baudry et Barde, Obligations, I, No. 678; 
Comp.: Alexandresco, V, p. 226, nota 4). 
98. In caz de îndoială dacă a existat 

sau nu fraudă. actul se va menţine iar: 
nu-se va anulă, deoarece frauda nu se- 
presupune, (Dalloz, Râp., Obligations, No. 
975), a . : SI 
99, Astfel, cu -toate că este presupus: 

că debitorul cunoaşte totdeauna! starea a-- 
facerilor: sale, nu -trebueşte să se deducă * 
din această prezumpțiune că el a 'cunoscut: 

7



Codul civil 

starea sa de insolvabilitate şi că totuşi a 
făcut actul în scopul de a frauda pe cre- 
ditorii săi. (Larombiere, Oblisations, Art. 
1167, No. 41; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
75). , 
100. Cel care iuce acţiunea pauliană 

alegând frauda, este obligat s'o dove- 
dească. (Dalloz, Râp., Obligatious, No. 970; 
Suppl., Obligations, No. 345; Alexandresco, 
V, p. 235). 

101. Creditorul care alesă frauda poate 
s'o dovedească, atât faţă de debitor cât şi 
de terţul complice, prin orice mijloc, chiar 
prin, marturi şi prezumpţiuni, deoarece 
creditorul a fost în imposibilitate să-și 
procure un act scris. (Duranton, X, No. 
5S6; Demolombe, XXV, No. 204; Larom- 
bicre, ': Obligations, Art. 1167, No. «i; 
Mourlon, Il, No. 1175; Dalloz, R€p. O- 
blizations,_ No. 976; Supol., Obligations, 
No. 345; Laurent, XVI, No. 450; Baudry 
et Barde, Obligations, Î, No. 665, 666; A. 
lexandresco, V, p. 235, 236, 237). 

102. In dreptul actual, nu mai există 
ca în dreptul vechiu, prezumpţiuni legale 
de fraudă bazate pe “rudenie, starea. de 
deconfitură a debitorului, eic. (Demo- 

DESPRE EFECTUL CONVENȚIUNILOR Art. 975 

109. Acţiunea pauliună nu poate îi 
introdusă de însuşi: debitorul deoarece el 
nu se poate prevală de propria sa fraudă. 
(Larombicre, Obligations, Art. 1167, No.. 
13; Dalloz, Rep, Obligations, No. 99%; 
Suppl.. Obligations, No. 361; taurent, XVI, 
No. 494; Baudry et Barde, Obligations, I, 
No. 710; Alexandresco, V, p. 240). 
110. Reprezentanţii debitorului :nu -au 

dreptul - să exercite acţiunea ' pauliană. 
(Alexandresco, YV, p. 240, nota 1). 
14. Sindicul poate atacă actele frau- 

duloase ale falitului ca reprezentant al 
creditorilor. (Iluc, VII, No. 219; Lyou- 
Caen et Renault, Droit commercial, VII, 
No. 312, 420; Alexandresco, -V,: p.: 240, 

"nota Î). , 
1î2. Acţiunea -pauliană nu poate fi 

lombe, XXV, No. 205: Dalloz, Râp., Obli-:! 
gatious,: No. 9S8: Suppl., Obligsations, No. 
356; Laurent, XVI, No. 450). 

103, In materie de faliment, spre dev- 
sebire de materiile de drept civil, există 
un număr de cazuri în care frauda este 
rezumată în mod legal. (Demolombe, 
AY, No. 201; Larombitre, Obligations, 

Art, 1107, No, 42; Baudry et Barde, Obli- 
gations, |, No. 681; Alexandresco, V, p. 
235, nota). - 

104. Creditorii trebucse' să dovedească, 
în acțiunea pauliană, în afară de cazurile 
excepționale prevăzute de lege, intenţiu- 
nea debitorului de a le cauză un prejudi- 
ciu drepturilor lor. :(Dalloz,. Rep., Obliga-: 
tions, No. 972). 

05. Vilitatea preţului, în actele cu 
titlu oneros, este un indiciu natural al 
iraudei, (Dalloz, Rep., -Obligations, No. 
976). 

106. Faptul cumpărătorului, fără a- 
vere, care a fixat în actul de vânzare un 
preț mai mare decât mijloacele sale, con- 
stitue un indiciu de fraudă şi o prezump» 
țiune de liberalitate. (Dalloz, Rep. Obli. 
gations, No. 977). 

107. Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran dacă actul atacat are un caracter 
fraudulos şi dacă 'actul are un caracter 
oneros sau gratuit. (Dalloz, Rp... Obliga- 
tions, No. 974; Suppl Obligations, No. 
345; Alexandresco, V, p. 225, nota 1 233). 

108. Dacă însă tribunalele nesocotese 
natura și caracterele juridice ale actului 
ale cărui elemente constatate de ele, îi 
presupun în mod legal existența, hotări- 
rile lor vor putea fi atacate pe cale de 
recurs în casaţiune. (Dalloz, €p., Dbli-: 
gations, No. 974: Suppl., Obligations, No. 
545; Baudrv et Barde, Oblisations, |, No, 
004; Alexandresco, V, p: 233),: 7 
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exercitată decât: de acele persoane ' care 
bot invocă un drept de creanţă contra de- 
|itorului care a făcut actul-ce se atacă. 
(Dalloz, Rep.,-Suppl., Obligations, No: 361; 
Alexandresco, Y; p. 240). - - 
ia. Orice creditor, ori care ar fi 

cauza şi caracterul, chirografar 'sau ipote- 
car al creanţei sale, poate cere revocarea 
actelor făcute-de debitorul lor în frauda 
drepturilor lor. (Demolombe, XXV, No. 
228; Larombitre, Obligations, Art. 1167, 
No. 25; Aubry et Rau, ed. s-a, IV, $ 345, 
p. 150; Dalloz, Rfp., Obligations, No. 960: 
uppl.. Obligations, No, 358; Laurent, XVI, 

No, 457; Iluc, VII, No. 219; Baudry et 
Barde,  Obligations, |, No. 6$5; Alexan- 
dresco, V, p, 241), - DR 

114, Deasemenea, acțiunea  pauliană 
poate îi exercitată .de creditorii prisile- 

(Alexan- xiați. şi de creditorii amanetari 
dresco, V, p. 241). : , 

115. Creditorii ipotecari, privilegiați 
sau amanciari vor putcă exercită acţiunea 
pauliană numai dacă. bunurile cari le ser- 
vesc de garanţie pentru plata creanței nu 
sunt suficiente, căci în cazul contrar, ac- 
jiunea lor este lipsită de interes. (Alexan- 
dresco, Y, p. 241). 

116. Creditorul ipotecar poate cere re- 
vocarea actului făcut de debitorul lor în 
frauda drepturilor lor, chiar dacă ar fi: 
uzat de. facultatea de supraofertă asupra 
imobilului vândut, în termenele prevăzute 
de art. 2185 c. civ. fr. (1806 c. cir. rom.). 
(Baudry et Barde, Obligations, I, No. 653) 

117. Deasemenea, creditorul ipotecar 
poate cere revocarea actului făcut de de- 
itorul lor în frauda drepturilor lor, chiar 

dacă ar fi neglijat să.uzeze de faculta- 
tea de supra-otertă în urma vânzării îmo- 
Dilului_ipotecat. (Aubry' et Rau, ed. 4-a, 
IV, $. 315, text și:nota 2, p. 130; Daltoz, 
Rep, -Obligations, No. 991; Priviltees et 
hynotheques, No. 2115 urm; Su pl; O- 
bligations, No. 360;- Privilges et Îi potnă 
qucs, No. 1526; Baudry et; Barde,: Obliga-. 
tions,. I, No. 683). Ş Fa 
„18. Faptul creditorului de a face, o, 
poprire, nu constitue o piedică ca'el să 
introducă acţiunea  pauliană ''contra' ori-, 
cărui alt creditor pentru a-l întătură 'dela: 
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concurs, chiar dacă nu sa făcut tabloul 
de distribuţiunea sumelor poprite. (Dal- 
loz, Rep. "Obtigations, No. 993; Suppl, 
Obligations, No. 360; Baudry et Barde, O- 
bligations, Î, No. 683). 

119. Creditorul care ar fi primit lu- 
crul în gaj, poate exercită acţiunea pau- 
iană. (Larombicre, Obligations, Art. 1167, 
No. 24; Baudry ct Burde, Obligations, |, 
No, 6S4; Alexandresco, v, p. 241). 

120. Creditorul cu termen are dreptul 
să exercite acţiunea pauliană. (Dailoz, 
Râp., Suppl., Obligations, No. 358; A- 
lexandresco, V, p. 241. 

121. Creditorul cu termen va uză, în 
fapt, de acţiunea pauliană când debitorul 
se găseşte decăzut din beneficiul terme- 
nului, adică atunci când este în stare de 
faliment sau _ în stare de deconfitură. (De- 
molombe, XAYV, No. 229, 250; Dalloz, Rep. 
Suppl., Obligations, No. 358; Laurent, XVI, 
No. 453; ]luc, VII, No. 219; Baudry et 
Barde, Obligations, Î, No. 6S5, 733, nota 4; 
Alexandresco, V, p. 241; Contra: Duranton, 
N, No. 585; Planiol, LI, No. 317). 
1229, Deconfitura şi decăderea diu be- 
neficiul termenului care constitue o con- 
secință a deconliturei, nu rezultă de fapt 
din starea de insolvabilitate şi nu există 
decât din ziua când ca a lost constatată 
printr'o hotărire, aşă încât creditorul cu 
termen va avcă interesul să exercite ac- 
țiunea pauliană pentru a se constată mai 
întâi insolvabilitatea debitorului şi deci 
decăderea din beneficiul. termenului şi a- 
poi frauda udusă drepturilor sale. (Bau- 
dry et Barde, Obligatious, ], No. 685)... 

123, Creditorul sub  condiţiune sus- 
pensivă nu poate exercită acţiunea pau- 
liană. ci are dreptul a face numai acte 
pur conservatoare între care nu intră şi 
acțiunea pauliană care prezintă caracte- 
rele unui act de executare. (Dalloz, Râv., 
Suppl.. Obligations, No, 359: Laurent, XVI, 
No. 459:- Iluc. "VII, No. 219: Baudry et 
Barde, Obligatious, IL. No. 656; Planiol, 
II, No. 317; Alexandresco, V, p. 242; Con- 
tra: Demolombe, XAYV, No. 234). 

124. Pentru ca un creditor să poată 
exercită acțiunea pauliană trebueşte ca el 
să fie serios și legitim şi terțul arc tot- 
deauna dreptul -să conteste şi să  dove- 
dească lipsa de seriozitate a. creanţei sale; 
caz în care acţiunea pauliană va fi res- 
"pinsă pentru lipsă de calitate. (Bedarride, 
Du dol et de la fraude, LV, No. 1418; A- 
lexandresco, V, p. 240). Ş 

125. iAcjiunea pauliană aparţine fic- 
cărui creditor în parte şi în: mod indivi- 
dual, nefiind necesar ca ca să fie exerci- 
tată în mod colectiv de toţi creditorii. 
(Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
S2 bis, V; Laurent, XVI, No. 456: Baudry 
ci Barde. Obligations, I, No. 682; Alexan- 
dresco, V, p. 240). 
126, In caz de faliment însă. acţiunea 

pauliană se exercită de sindic în numele 
tuturor creditorilor. care în acest caz nu 
mai au dreptul să exercite în mod indivi- 
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dual această: acţiune. (Alexandresco, v, 
p. 241). 

127, In principiu, numai creditorii an- 
teriori actului fraudulos pot să exercite 
acţiunea pauliană; creditorii posteriori nu 
pot să atace un act făcut în timpul când 

aveau nici un drept contra auto- 
rului actului. (Duranton, A, No. 573; De: 
molombe, XXV, No. 232; Larombicre, O- 
bligations, Art. 1167, No. 20: Demante et 
Colmet de Santerre, V. No. 2 bis, |; 
Mourlon,- Il, No. 1151: Bedarride, Du dol 
ct de la fraude, IV, No. 1410; Aubry ct 
Rau, cd. 4-a, 1V, $ 315, text şi nota 14, 
p. 155; Dalloz. Râp.. Obligations, No. 997 
urm; Suppl., Oblsations, No. 302: Lau- 
rent, AVI, No. 400: Iluc, VII. No. 219; 
Baudry et Barde, Obligations, I, No. 657; 
Planiol. II. No. 316: Alexandresco, V, p. 
249, 245, 244). 

(28. Peniru admisibilitatea  acțiunei 
pauliane, nu este necesar ca drepturile 
creditorilor să fi fost lichidate înainte de 
facerea actului fraudulos, ci esie deajuns 
dacă principiul creanţei a existat înainte 
de facerea acestui act, (Larombicre, Obli- 
paiions, Art. 1167, No. 20: Dalloz, Rep.: 
Obligations. No. 1001 urm.; Suppl., Obli- 
gations, No. 565; Laurent, XVI, No. 461; 
Iluc, VII, io. 219; Baudry et Barde, O- 
plications, |. No. 6S$; Alexandresco, V, p. 
944), 

129, In cazul când actul fraudulos 
face parte din „acele acte care, pentru a 
fi opuzabile terţilor, trebuesc transcrise. 
vor fi considerate ca anterioare acestui 
act toate actele de creanță făcute înainte 
de transcripție, indiferent de data actului 
atacat pentru fraudă. (Larombitre, Obli- 
sations, Ari. 1167,: No. 20; Baudry ci 
Barde, Obligations, I, No. 690). 

130. După o părere, dispoziţiunile art. 
1328 ec. civ. Îr. (1182 c. civ. rom.) îşi 
găsesc aplicațiunea şi în materie de ac: 
țiune pauliană, deoarece persoanele car: 
au contractat cu debitorul sunt terţi, aşă 
încât. dacă titlul creditorului este un act 
sub semnătură privată pentru ca el să 
poată exercită acţiunea pauliană, irebueşte 
ca actul său să fi dobândit dată certi: 
înaintea actului atacat. (Laurent, XVI, No. 
461: Alexandresco. .V, p. 245). | 

131. După a doua părere, dispoziţiu- 
nile art. 1328 e. civ. fr. (182 c. civ. rom), 
nu-şi găsesc niciodată -aplicaţiunea la ac- 
țiunca 'pauliană,. dar când creanţa recla- 
mantului este .aceca care provoacă insol- 
vabilitatea” debitorului, proba că această 
creanţă este anterioară va puteă fi făcută 
prin toate mijloacele de dovadă prevă- 
zute de lege. (Aubry et Rau. ed. 4-a, IV, 
$ 515, text şi nota 15, p. 135). 

- 122, După a: treia părere, trebueşte! 
de făcut o distincţiune: dacă terțul con- 
tra căruia se exercită acţiunea pauliană 
a fost de bună credinţă, dispoziţiunile art. 
1328 c. civ. în. (1182 c. civ. rom), îşi-gă- 

„sese aplicațiunea, dacă însă terțul a fost 
de rea credinţă, dispoziţiunile acestui ar- 
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ticol nu-şi vor_ găsi aplicaţiunea. (Demo- 
lombe, XĂV, No. 234; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1167, No. 22; lHuc, VII, No. 
219; Baudry et Barde, Obligations, |, No. 
691), ! 

128, Cu toate că, în principiu, un cre- 
ditor nu poate exercită acţiunea pauliană 
contra unui act anterior creanţei sale, to- 
tuşi prin excepţiune, el poate cere anula- 
rea acestui act, atunci când frauda a fost 
indreptată contra creditorilor viitori în 
scopul de a ridică creditorilor, cu care 
debitorul voiă să contracteze, toate garan- 
țiile pe care ei erau în drept să compteze, 
(Larombicre, Obligations, Art. 1167, No, 
20; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1004; 
Suppl., Obligations, No. 365; Laurent, XVI, 
No. 462; -Huc, VII, No. 219; Baudry et 
Barde, Obligations, 1, No. 689; Planiol, 
II, No. 516). 

134. |n privinţa donaţiunilor care nu 
sunt perfecte decât prin acceptarea făcută 
de donatar, pentru a se vedeă dacă ele 
sunt anterioare sau posterioare insolvabi- 
lităţii debitorului, se va luă în conside- 
rație epoca acceptării. (Alexandresco, V, 
p. 245. nota 3). E 

135, Primul.cfect al admiterii 
pauliane, este că actul fraudulos 
vocat faţă de creditor, care faţă de terţ 
poate să-şi exercite toate drepturile sale 
ca şi cum actul revocat nu ar îi avut loc; 
totodată, prin revocare vor dispare toate 
consecinţele care crau de natură să cau- 
zeze o pagugă creditorului. (Demolombe, 
NAV, No. 249; Dalloz, Râp., Suppl., Obli- 
ganons, No. 567; Baudry cet Barde, Obli- 
gations, Î, No. 709). - 

126. Astfel, dacă actul anulat a fost 
0 vânzare, ca va 
“nu ar fi avut loc faţă de creditor, care va 
urmări şi vinde bunul contra debitorului. 
(Demolombe, XAY, No. 261; Demante et 
Colmet de Santerre, V, No. 82 bis, XIII; 
Dalloz, Rep., Obligations, No. 1006; Bau- 
drv ct Barde, Obligations, 1, No. 709). 

acjiunei 

137. Deasemenea dacă actul anulat a. 
fost constituirea unui drept real asupra 
unui imobil, cum ar fi un drept de uzu- 
fruct sau de servitute, actul va fi consi- 
derat că nu a avut loc şi 'creditorul va 
urmări bunul, asupra căruia a fost con- 
stituit dreptul real revocat, în mâinele de- 
bitorului iar adjudecătarul la licitaţie îl 
va dobândi liber de dreptul real consti- 
tuit. (Demolombe, XXV, No. 262; Demante 

este rc-, 

fi considerată ca şi cum: 
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et Colmet de Santerre, V, No. 82 bis, XIII; 
Baudry et Barde, Obligations, I, No. 709). 

138. Deasemenea în cazul unui act 
de hberaţiune cum ar fi o remitere de 
datorie, prin exercitarea acţiunei pau- 
liane, creanța va! fi restabilită cu toate 
accesoriile sale. (Demolombe, XXV, No. 
262: Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. $2 bis, XIII: Dalloz, Râp., Obligations, 
No.. 1006: Baudry et Barde, Obligations; 
I. No. 709), 

139, Deasemenea, acecaş soluţiune va 
aveă loc, atunci când debitorul ar fi re- 
nunțat în mod fraudulos la un drept. câş- 
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tigat. (Demolombe, XXV, No. 262; De- 
mante ct Colmet de Santerre, V, No. 82 
bis, XIII; Danoz, Rep., Obligations, No. 
1000; Baudry et Barde, Obligations, 1, No. 
709). 

140. Revocarea va fi parţială până la 
concurenţa drepturilor creditorilor, dacă 
aciul revocat este divizibil, iar dacă actul 
revocat este indivizibil, revocarea va aveai 
loc pentru întreg actul. (Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1167, No. 57; Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 1018). - 

144, După altă părere, revocarea actu- 
lui se va face în întregime, fără a putecă 
i menţinut în parte. (Aexandresco, Sp p. 
260)... . 

142, Pentru a se apreciă întinderea 
responsabilităţii terţului pârit în acţiunea 
pauliană, se va luă în consideraţie buna 
sau reaua credință. (Dalloz. Rep., Oblica- 
tions, No. 1014; Suppl., Obligations, No. 
309; Alexandresco, V, p. 260). 

1493, Astlel dacă terțul pârit a fost 
complice la frauda debitorului, va trebui 
să restitue nu numai fructele culese şi 
dobânzile încasate, ci şi. pe acele care ar 
[i trebuit să le culeagă și pe cele pe care 
a neglijat să le culeagă. (Demolombe, XXV, 
No. 251; Larombitre, Obligations, Art. 
1167, No. 60; Demante et Colmet de San- 
terre, V, No. 82 bis, XI; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, S$ 513, text și nota 59, p. 14; 
Dalloz, Rcp., Obligations, No. 1014; Suppl., 
Obligations, No. 369; Laurent, XVI, No. 
49; Baudry ct Barde, Obligations, |, No. 
219; Alexandresco, V, p. 261). 

144. Donatarul a cărui donaţiune a 
fost revocată, cu toate că va fi de bună 
credință, va trebui să restitue fructele şi 
dobânzile încasate, cu începere dela data: 
introducerei acţiunei, deoarece din acest 
moment începe a fi de rea credinţă. (De- 
molombe, XAV, No. 258; Demante et Col-: 
met de Santerre, V, No. 82 bis, XI; Dal- 
loz, RE. Obligations, No. 1014; Larom- 
bicre, Obligations, Art. 1167, No. 60: Au- 
bry et Rau, cd: 4-a, IV, $ 515, p. 142; Bau- 
dry ct Barde, Obligations, I, No. 719; A- 
lexandresco, V, p. 232, 260, 261). | 
"145. Terţul pârît de rea credință va 
trebui să plătească despăgubiri pentru 
degradările ce le-a comis asupra lucrului 
care a făcut obiectul actului revocat. (De- 
molombe, XXV, No. 253; Aubrv et Rau, 
cd. 4-a, IV, $ 515, p. 14; Dalloz, Rep, 
Obligations, No. 369; Laurent. XVI, No. 
492; Baudry et Barde, Obligations, I, 
No. 719; Alexandresco, V, p. 261). 

146.. Terţul pârit va fi desnăgubit de 
cheltuelile necesare ce le-ar fi făcut şi de 
plus-valuta dobândită de lucru, datorită 
cheltuelilor utile. (Demolombe. XXV, No. 

„255; Aubry et Rau, ed. j-a, IV, $ 315, p. 
132: Baudry et Barde, Obligations, I, No. 
ta2!. 

(47. In cazul când lucrul a pierit în 
mâinele terţului pârit, el este răspunzător, 
de greşeala sa şi chiar de cazurile for- 
tuite afară dacă va dovedi că lucrul ar 
[i pierit chiar dacă se află în mâinele de- 
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bitorului. (Demolombe, XĂAYV, No. 254; 
Daltoz, Râp., Suppl., Obligations, No. 509; 
Laurent, AVI, No. 49; Baudry et Barde,. 
Obligations, 1, No. 719; Alexandresco, V, 
p. 261). 

143, Terţul pârât de rea credință, v 
puteă îi condamnat câte odată la daune- 
interese către creditori, prin aplicaţiunea 
dispoziţiziunilor art. 1582 c. civ. în. (995 
e. civ. romn.). (Demolombe, XăYV, No. 232; 
Larombitre, Obligations, Art. 1167, No. 0; 
Laurent, XVI, No. 492; Baudry ct Barde, 
Obligations, Î, No. 719; Alexandresco, YV, 
p. %1).! 

149. Terţul părit de bună credinţă nu 
este răspunzător de degradările şi pitr- 
derea lucrului, întâmplate chiar din fap- 
tul său. (Demolombe, XXV, No. 259; Lau- 
rent, XVI, No. 492; Baudry et Barde, O- 
bligations, 1, No. 719;  Alexandresco, 

- NV, p. 961), 
“450, In cazul când. terţul achizitor de 

rea credinţă al lucrului care a făcut o- 
biectul actului atacat cu acţiune pauliană, 
a vândut lucrul altei persoane, contra că- 
reia nu se poate exercită vreo acţiune 
peniru restituirea lucrului, terțul achizitor 
va fi obligat să ramburseze preţul lucrului 
sau valoarea lui în 'cazul când ea e mai 
mare decât preţul. (Demolombe, XXV, No. 
202, 255; Larombitre, Obligations, -Art. 
1167, No. 43; Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 1043; Suppl Obligations, No. 369; 
Baudry ct Barde, Obligations, I, No. 668, 
719; Alexandresco, V, p. 261). 

154. În cazul unci donaţiuni, dacă do- 
natarul a fost de bună credinţă, el nu va 
restitui decât suma 'cu care sa îmbogăţit 
din înstrăinare, chiar dacă pactul ar îi 
inferior valorii lucrului vândut și dacă 
preţul nu i-a fost încă plătit el va cedă 
creanța sa. (Demolumbe, XXV, No. 202, 
260; Larombitre, Obligations, Art. 1167, 
No.: 43; Demante ct Colmet de Santerre, 
V, No. 82 bis, XI; Laurent, XVI, No. 49; 
Baudry et Barde, Obligations, I, No. 668, 
719; Alexandresco,. V, p. 260, 261). a 

152. Când actul fraudulos a fost anu- 
lat, terțul de rea credinţă, după o părere, 

„mu poate cere ca să i se ţie socoteală de 
cecace a plătit sau cheltuit. (Larombiăre, 
Obligations, Art. 1167, No. 58). 

” 153, După altă părere însă, terțul a- 
chizitor de rea credinţă poate cere. să i se 
ție socoteală de preţul plătit, când acest 

„preț, se găseşte încă în patrimoniul debi- 
torului sau a profitat creditorilor. (De- 
molombe, XXV, No. 256; Dalloz, Rep., Obli- 
ations,. No. 1014; Suppl., Obhgations, 
(o. 367,369; Laurent, XVI, No. 495; Bau- 

dry et Bardc, Obligations, I, No. 720). 
154, In cazul când cu preţul obţinut 

„dela terţul achizitor, debitorul a plătit 
unul sau mai mulji creditori, i se va ţine 
socoteală terțului pârît de avantajul ce 

* La obţinut creditorul reclamant prin di- 
minuarea numărului creditorilor. (Aubry 
et Rau,-ed. j-a, IV, $ 513, text şi nota 
40, p. 14: Baudry et Barde, Obligations, 
I, No. 721). . 
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155, Dacă terţii achizitori contra că- 
rora se introduce acţiunea pauliană, dezin- 
teresează pe creditorii care au introdus 
acţiunea, această acţiune este stinsă şi ac- 
tul atacat va subzistă, debitorul neavând 
dreptul să se prevaleze de această acţiune 
care a fost introdusă numai în interesul 
creditorilor pentru conservarea drepturilor 
lor şi numai până la concurenţa creanţelor 
lor. (Larombiere, Obligations, Art. 1167, 
No. 19; Aubry et Rau, ed. 4-a, |V, S$ 315, 
text și nota 7, p. 132; Laurent, XVI, No. 
491; Baudry et Barde, Obligations, Î, No. 
724). 
"156, Toți creditorii fie ei anteriori sau 

posteriori actului fraudulos vor participă 
la beneficiul acţiunei pauliane. exercitată 
de unul dintre dânşii, deoarece revocarea 
are de efect de a readuce în patrimoniul 
debitorului lucrurile care eşiseră din acest 
patrimoniu în mod fraudulos şi deci prin 
această rcintrare a lucrurilor în patrimo- 
niul debitorului, ele devin gajul comun al 
creditorilor, dacă creditorii care au exer- 
citat acţiunea pauliană nu au o0' cauză 
de preferinţă. (Duranton, X, No. 574; Tau- 
lier, 'Ihorie raisonnde du code civil, IV, 
„512; Mass6 ct Verge sur Zachariae, III, 

Ş$ 535, p. 413; Demante ct Colmet de San- 
terre, V, No. 82 bis, XIV, XV; Pont, Pri- 
vileges_ et hyphotheques, No. 18; :Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 99; Laurent, XVI, 
No. 488 urm.). - 

157, După a doua părere, numai cre- 
ditorii anteriori -actului fraudulos vor 
participă la beneficiul acțiunci pauliane, 
deoarece numai ci aveau dreptul să exer- 
cite această acţiune. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1167, No. 62; Mourlon, II, No. - 
1185). Ă 

158. După a treia părere, numai cre- 
ditorii care au introdus acțiunea pauliană 
au dreptul să se folosească de efectele ho- 
tărirei pronunţate, deoarece 'ci nu repre- 
zintă pe ceilalți creditori. (Demolombe, 
XXV, No. 245 urm., 265 urm.; Aubry et 
Rau, cd. 4-a, IV, $ 513, text şi notele 4, 
45, p. 142, 144; Dalloz, Rep. Obligations, 
No. 1013; Suppl., Obligations, No. '370; 
Huc, VII, No. 226; Baudry et. Barde, O-. 
bngations, I, No. 715 urm.; Planiol, II, 
No. 331; Alexandresco, V, p. 262). 
„159, In orice caz, creditorii care au 
introdus - acţiunea pauliană, au privilegiul 
prevăzut de art. 2101 $ 1 c. civ. fr. (1729 
$ 1 ce. civ. rom.) şi au dreptul să exercite 
acest privilegiu asupra: sumelor de bani 
readuse în mod fictiv în patrimoniul de- 
bitorului lor, peniru a încasă cheltuelile de 
judecată făcute de ei cu ocazia exercitării 
acțiunci pauliane, (Dalloz, Rep., Privileges, 
ct hypothtques,-No. 144; Alexandresco, V, 
p. 265). i 

160, Revocarca lasă să subziste între . 
debitor şi terțul achizitor contractul anu- 
lat după cererea creditorilor, deoarece ea - 
se pronunță numai în profitul creditorilor 
fraudaţi. (Demolombe, XXV, No. 268 urm.; 
Chabot, Successions Art. 788, No. 6; Au- 

“bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 515, nota 3$,
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„142; Dalloz, Râp., Suppl, 
No, 521; Laurent, XVI, No. 49+ urm.: Iluc, 
VII, No. 927; Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, I, No. 710 urm.; Planiol, II, No. 331; 
Alexandresco, V, p. 264), 

161. Din principiul că revocarea lasă 
să subziste contractul între debitor Şi ter- 
țul achizitor, rezultă că după revocare, 
acă rămâne vreun rest din preţul vân- 

zării bunului, după ce au fost plătiţi cre- ditorii, acest rest aparține terțului achi- 
zitor. (Demolombe, XXV, No. 969; Larom- 
bre, Obligations, Art, 1167, No. 57; De- 
mante cet E 
bis, XVI; Chabot, Successions, Art. 7S8, 
No. 6; Aubry et Rau, cd. s-a. IV, $ 313, 
nota 38, p. 142; Laurent, XVI, No. 495; 
Huc, VII, No. %7; Baudry et Barde, O- 
bligations, I, No. 711; Planiol, II, No. 331; 
Alexandresco, V, p. 264). 

162. In cazul unci înstrăinări cu titlu 
oncros, dacă terţul pârit a plătit datoria 
creditorului pentru a-l dezinteresă în ac- 
țiunea pauliană pe care a introdus-o sau 
dacă a fost evins de lucru, prin admiterea 
acțiunci, pauliane, el va avcă .recurs con- 
tra debitorului contractant pentru a fi 
despăgubit. (Demolombe, XAV, No. 270; 
Masse et Verge sur Zachariac, II, $ 380, 
nota 11, p. 315; Demante ct Colmet de 
Santerre, dir, No. 108 bis, III; Laurent, 
AVI, No: 469; Huc, VII, No. 227; Baudry 
et Barde, Obligations, |, No. 712; Planiol, 

I, No. 351; Alexandresco, V, p. 264). 
168. In cazul unei înstrăinări cu titlu 

gratuit, terțul pâriît nu arc recurs în con- tra debitorului decât atunci când s'a obli- gat la garanţie prin contract sau când este 
vorba de_o constituire de dotă, (Demo- 
lombe, XXV, No. 271; Mass6 et Vergâ sur 
Zachariac, II, $ 350, nota 11, p. 515; De- 
mante et Colmet de Santerre, Vi, No. 108 bis. III; Laurent, XVI, No. 496; Baudry 
ct Barde, Obligations, Î, No. 712, 713: A- lexandresco, V, p. 264, 265; Contra: Huc, 
VII, No. 227). , 

164. Astiel, în cazul unei renunţări la o succesiune făcută în mod fraudulos, 
moştenitorul: din gradul următor în pro- fitul căruia s'a făcut renunțarea, nu are dreptul la vreo despăgubire dacă a fost 
constrâns să plătească datoriile moşteni- 
torului renunțător. (Demolombe, XXV, No. 272; Baudry et Barde, Obligations, I, No. 714; Alexandresco, V, p. 265; Contra: Huc, 
VII, No. 227). 

165. După altă părere, în toate cazu- rile, jie că înstrăinarea s'a făcut cu titlu. oneros, fie că s'a făcut cu titlu gratuit, dacă terţul evins a plătit pe creditori, el are recurs contra debitorului, care mai târziu ar fi devenit solvabil, deoarece e! plătind din bunurile sale o datorie a debi- torului, acesta este dator să-l  despăgu- bească. (Duranton, VI, No. 520 bis; Mour- lon, Il, No. 1184; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 613, text şi nota 44, p. 418). 
166. Acţiunea pauliană, după părerea dominantă, se prescrie prin trecere de treizeci ani, conform dreptului comun, ter- 
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Obligations, 

olmet de Santerre, V, No. 82. 

văzută de art. 

„No. 229; 

Art, 975 

men care curge dela săvârşirea actului 
fraudulos, (Demolobe, XXV, No. 241, 24; 
XALĂ, No. 119; Larombitre, Obligations, 
Art, 1167, No. 54; Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 82 bis, XVII; Aubry et: 
Rau, ed. s-a, IV, $ 515, text şi nota 44, 

„ 1t+ $ 359, text şi nota 20, p. 277; Dal- 
02, Bep., Suppl., Obligations, No. 
Laurent, XVI, io 407; SIX, No. 27; Huc, 
VII, No. 229; VIII, No. 191; Baudry et 
Barde, Obligations, 1, No. 726, 729; 'Pla- 
niol, II, No. 332 urm., 1289; Alexandresco, | V, p..257), * , 

167. După a doua părere, acţiunea 
pauliană poate fi introdusă oricând, însă 
tribunalele vor avea dreptul să-i restrângă 
durata. (Boullier, VI, No. 356). , 

168. După a treia părere, acțiunea 
pauliană se prescrie prin trecere de zece 
ani, potrivit dispoziţiunilor art. 1504 c. civ. 
Îr. (1900 c. civ.'rom.), deoarece este o ac. 
țiune în nulitate. (Duranton, X, No. 583; 
Laulier, Thdorie raisonnâe du code civil, 
IV, p. 5t4; Vazeille, Prescription, No. 534). 

169. Dispoziţiunile art. 2265 e. civ. fr, 
(1895 c. civ. rom.), care prevăd prescripția 
de zece până la douăzeci ani, după o pă- 
rere, nu-şi găsesc aplicajiunea când acţiu- 
nea pauliană se exercită, fie contra achi- 
zitorului, te contra snbachizitorului. (De- 
molombe, XXV, No. 245, 244; Mass et 
Verg€ sur Zachariae, LII, $ 555, nota 12, 
p. 416; Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 82 bis, XVIII; Aubry et Rau, cd. -4-a, 
IV, $ 515, text şi nota 45, p. 145; Huc, VII, 
No. 229; Baudry et Barde, Obligations, 1, No. 727; Planiol, II, No. 334; Alexandresco, 
V, p. 257, 958). 

0. După altă părere, terţul achizitor de bună credință va 'puteă să invoace contra creditorilor prescripțiunea achizi- tivă prevăzută de art. 2265 c. civ, fr, (1895 c. civ. rom.), când frauda consti din în- străinarea: unui imobil. (Proudhon, Usu- fruit, V, No. 2405, 2406; Larombitre, Obti- gations, Art. 1167, No. 54; Laurent, XVI, No. 408, 470, 471). | - 
71, In icazul când “lucrul înstrăinat este mobil, acţiunea pauliană nu este îm- picdecată de prescripția instantanee, pre- 

2279 c, civ, în. (1909 ce. civ, rom.). emolombe, XXV, No. 243; Larom. biăre, Obligations, Art. 1167, No. 54; De- mante ct Colmet de Santerre, V, No. 8 bis, XIX; Laurent, XVI, No. 469; Huc, VII, 
Baudry et Barde, Obligations, |, No. 798; Alexandresco, V, p. 258). 172. Prescripțiunea de treizeci ani în- cepe a curge din ziua facerei actului a- tins de fraudă, iar nu din ziua descoperirii Iraudei. (Demolombe, XXV, No. 242; La- rombitre, Obligations, Art. 1167, No. 33; Aubry et Rau, ed. i-a, IV, $ 315, p. 145; Baudry ct Barde, Obligations, 1, No. 730; Alexandresco, V, p. 257). 

78, „Acţiunea în simulațiune poate fi definită: accea care tinde a face să se de- clare in Justiţie că un act nu are existența reală şi că el este numai aparent, fie în totul fie. în parte“, (Alexandresco, V, p. 

1279; ..
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474, Acţiunea în simulaţiune se deose- 
beşte de acţiunea pauliană deoarece prin 
acțiunea! pauliană se revoacă un act al 
debitorului care deşi a avut loc în 
realitate, însă €l a. fost făcui în frauda 
şi prejudiciul creditorilor, pe când prin 
acțiunea în simulațiune, se tinde a se do- 
vedi că actul nu a avut loc decât în apa- 
rență, pe când în realitate el este inexis- 
tent şi bunurile care au făcut obiectul ac- 
tului simulat ni au ieșit niciodată din pa- 
trimoniul debitorului. (Demolombe, XĂY, 
No. 235; Baudry ct Bardc, Obligations, |, 
No. 734, 733; Alexandresco, v, p. 268). 

175, Simulaţiunca se deosebeşte de do- 
lul dintre părți sau de frauda întrebuin- 
jată faţă de terţi, deoarece în simulaţie, 
consimţământul părţilor contractante este 
liber şi apoi scopul simulaţiei nu este tut- 
deauna de a aduce atingere dreptului ter- 
ților, ci poate fi pentru a înlătură o dis- 
pozițiune a legci. (Dalloz, Rep., Obliga- 
tions, No. 1020; Planiol, LI, No. 1186, 1187; 
Comp.: Alexandresco, V, p. 270, 271). 

416, Simulaţia poate aveă loc prin ai- 
ferite chipuri; astfel, este simulație când 
se ascunde un act sub forma altui art, 
cum ar Îi de exemplu o donaţiune sub 
forma unui contract de vindere-cumpărare, 
desemenca este simulaţie, când cineva se. 
serveşte de persoană interpusă pentru a 
contractă; deasemenea este simulaţie când 
sub actul simulat nu există nici un act 
real. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 1021; 
Planiol, II, No. 1188 urm; Comp: A- 
lexandresco, V, p. 271). ! 

(77. Simulaţiunea nu este prin ea în-, 
săși frauduloasă şi nu aduce nulitate ac- 
tului: decât atunci când are un scop ilicit 
sau când are consecinţe '.prejudiciabile 
drepturilor terțelor persoane. (Dalloz, Rep., 
Obligations, No. 1021, 1024; Su pl, Obli- 
gations, No.-375; Alexandresco, MP p. 270), 

178. Un act simulat sub forma -unui 
alt contract va îi menţinut numai atunci 
când cl ar fi fost valabil, dacă ar fi fost: 
făcut în forma lui adevărată şi în mod 
direct. Astfel dacă actul ce a voit a se 
face este ilicit, simulaţiunea este. asemenea 
ilicită. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 1027; 
Alexandresco, V, p. 270). | 

179, Astfel există nulitate, când simu- 
laţiunea a avut de scop să eludeze o lege 
prohibitivă, a se înlătură dispoziţiunile 
unei legi fiscale, de.a se acoperi o incapa- 
citate de a primi sau de a da. (Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 1027; Alexandresco, 
V, p: 271). 

180. Orice persoană interesată poate 
dovedi simulaţiunea şi să-şi 'valorifice 

 drenturile rezultate din actul simulat dacă 
este valabil, sau să ceară nulitatea lui dacă 
este nul. (Aubrv et Rau, ed. 5-a, Î, $ 35, 
„176; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1051; 

Suppl., Obligations, No. 574%; Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 731). | 
181. Teijele persoane, pot totdeauna 

dovedi simulațiunea unui contract care 
le aduce prejudiciu. (Dalloz, Rep., -Obliga- 
tions, No. 1055). A Re 
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182, Crediturii, dacă au interes, put 
cere anularea actelor simulate, făcute: de 
debitorul lor. (Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 1037). | 

183. Debitorul, ca parte contractantă, 
poate să atace actele sale în simulaţie şi să 
dovedescă că bunurile au fost înstrăinate 
numai în aparenţă, spre devsebire de ac- 
țiunea pauliană, care nu poate îi exerci- 
tată de părţile contractante. (Larombicre, 
Obligations, Art. 1167, No. 65; Bonnier, 
Trait& des preuves, No. 142; Bedarriile, 
Du dol ct de la fraude, III, No. 1256; Huc, 

„VII, No. 230; Baudry cet Barde, Obliga- 
tions, |, No. 516, 733; Alexandresco, V, 
p. 266, nota, 267, nota 274). 

184. a eţiunea în simulaţiune nu este 
guvernată de art. 1167 ce. cir. În. (975 c. 
Civ. rom.), ci de art. 1151 c. civ, în. (906 
c. civ. rom.). (Alexandrescu, V, p. 269). 

185. Acţiunca în simulaţiune pe care 
au drepiul să o introducă creditorii este 
cu totul deosebită de acţiunea pauliană. 
(Demolombe, XXV, No. 235 urm.; Larom- 
bicre, Oblisations, Art. 1167, No. 63; Au- 
bry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 515, p. 146; 
Laurent, XVI, No. 497 urm.; IHuc, VII, 
No. 251 urm.; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, Î, Ao. 731 'urm.; Planiol, ÎL, No. 
1203; Alexandresco, V, p. 205, 209). 

186. Intre frauda din acţiunea pau- 
liană şi simulaţie există deosebire, deoarece 
în actele frauduloase, terțul poate îi de 
bună credinţă, caz în care actele nu vor 
puteă fi revocate, pe când în simulațiune, 
ca nu poate există fără concursul tuturor 
părțuor contractante. (Bâdarride, Du dol 
et de la fraude, III, No. 1257; Baudry ct 
Barae, Obligations, |, p. 640, nota 2; A- 
lexandresco, V; p. 269, 270). 

(87. Spre deosebire de acţiunea pau- 
liană, acţiunea în declaraţie de simulaţie, 
aparține tuturor creditorilor, fără . deose- 
bire, chiar celor posterioii actului simulat. 
(Demolombe, XXV, No. 255; Larombiere, 
Obligations, Art. 1167, No. 65; Aubry et 
Rau, ed. j-a, LV, $ 315, text şi nota +49, 
». 16: Dalloz, Răp., Obligations, No..1037: | 
Laurent, XVI, No. 497: Huc, VII, No. 231; 
Baudry et Barde, Obligations, Î, No. 733: 
Planioi, II, No. 1205; Alexandresco, V, p. 
245, nota, 271). - 

198. Deasemenea, spre deosebire de 
acțiunea pauliană, creditorii care atacă 
un act ca simulat, nu sunt obligaţi să facă 
dovada .că acest act 'a determinat sau a 
mărit insolvabilitatea uenitorului lor. (De- 
molombe, XXV, No.:236; Larombitre, O- 
bligations, Art. 1167, No. 65; Aubry ct 
Rau, ed. s-a, IV, $ 515, p. 146; Dalloz, 
R€p., Obligations, No. 1039; Laurent, XVI, 
No. 498: Huc, VII, No. 231: Baudry cet 
Barde, Obligations, I, No. 733; Planiol, II, 

No. 1205; Alexandresco, Y, p. 722). -- 

- 

189. Când creditorii atacă un act al! 
debitorului lor ca' fiind simulat, nu li se 
poate opune: beneficiul de' discuţiune. (De- 
molombe, XXY, No. 236; -Larombitre, 
bligations, Art. 1167, No. 63; Aubry ct 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 515, p. 146; Dalloz, 3 
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REp., Oblisations, No. 1039; vaurent, NVI, 
No. 495: llue, VIL, No. 233; Baudrv et 
Barde, Obligations, |, No. 733: Planiol, 1, 
No. 1203). 

190, Pentru ca creditorii să poată a- 
tacă un act Lăcut de debitorul lor, ca fiind 
simulat, nu este necesar ca să fi fost făcut 
în frauda drepturilor lor, ci este deajuns 
dacă le cauzează un prejudiciu: deaseme= 
nea creditorii nu trebuese să dovedească 
complicitatea _terţului achizitor. (Larom- 
bitre, Oblizations, Art. 1167, No. 63: Dal- 
loz, Rep. Obligations, No. 1037: Suppl., 
Obligations, No. 377: Baudry ct Barde, O- 
bligations, 1, No. 735, 734; Planiol, II, 
No. 1205; Alexandreseo, V, p. 272, 273). 

191. Creditorii cu termen pot atacă 
ca simulat un act făcut de debitorul lor. 
(iluc, VII, No. 251; Baudrv et Barde, O- 
Dlixations, |, No. 753; Alexandreseo, V 
p. 273, nota 5). 

192. Spre deosebire de acţiunea pau- 
liană, creditorii al căror titlu este subor- 
donat unei condițiuni suspensive, au drep- 
tul să atace ca simulat un act făcut de 
debitorul lor. (iluc, VII, No. 231; Baudry 
et Barde, Obligations, 1, No. 733; Alexan- 
dresco, V, p.: 273), , 

193, Creditorii pot exercită acţiunea 
in simulaţiune, în numele debitorului lor, 
potrivit dispoziţiunilor art. 1166 c. cir. în. 
(974 c. civ. rom.), deoarece această acțiune 

„poate fi exercitată de însăşi părţile con- 
tractante. (Larombiăre, Obligations, Art, 
1167, No. 63; Baudry ct Barde, Obligations, - 
I, No. 735; Comp:: 
2c6, nota, 207 nota). 

194. Crediiorii pot exercită - acţiunea 

Alexandresco, YV, p. 

în simulaţiune în numele lor personal, în - 
virtutea dreptului general de gaj prevăzut 
de art. 2092 şi 2093 e, civ. fr. (17IS, 1719 
€. civ. rom), iar nu în virtutea dispozi- 
țiunilor art. 11607 e, civ. fr. (074 c. civ, 
rom.). '(Demolombe, XAV, No. 235: Larom- 
bicre, Obligations, Art. 1167, No. 63: Iluc, 
VII, No._230; Baudry et Barde. Obliga- 
tions, I, No. 754; Alexandresco, V, p. 266, 
nota, 267 nota). | 

195. Acţiunea în simutaţiune poate. fi 
exercitată și de moştenitorii părților con- 
tractante.  (Alexandresco, V, p. 278, 279), 
"1936, Simulaţiunea nu poate fi dovedită 

între părţile contractante sau avânzii- 
cauză ai lor, decât prin proba scrisă sau 
şi prin marturi dacă există un început.de 
dovadă scrisă. (Demolombe, XXY.-No. 182; 
Larombitre,- Obligations, . Art. 1345, No. 
18: Bonnier, Trait€ du preuves, No.. 14; 
Bedarride, 
No, 1272, 1355; Aubry et Rau, VIII, $ 765, 
text şi nota 25, p. 350, 531; Laurent, XVI, 
No. 493; XIX, No. 59: Iluc, VII. No. 233; 

" Baudry et Barde. 
737: Planiol, II, No. 1204: Alexandresco, Y, p. 275, 278, 279). a 

197. Dacă însă. simulaţiunea va avcă 
de scop de a fraudă o lege de interes 
general şi de oridine, publică, ea va putea 
fi dovedită de însăși. părţile contractante 
prin marturi, fără să fie nevoie de exis- 

DESPRE EFECTUL CONVENȚIUNII.OR 

„între rude și succesibili. 

Du dol ct de la fraude,. III, 

Obligations, 1, No. 734, 

Art, 975 

tența unui început de dovadă serisă. (De- 
molombe, XAX, No. 1S1 urm.; Larombiere, 
Obligatious, Art. 1345, No. 19; Bonnier, 
Traite, du preuves, No, 142; Bâdarride, 
Du dol et de la fraude, III, No. 1290 urme, 
1555; Aubry et Rau, VIII, $ 765, text și 
nota 2$, p. 351; Iluc, VIII, No. 234; A- 
lexandresco, V, p. 271, 276, 977; Comp.: 
Laurent, XIX, No. 594 urm). 

198, Deasemenea, părţile contractante 
vor puteă dovedi cu marturi simulaţiunea 
când consimțământul uneia dintre ele a 
fost smuls prin fraudă, dol sau violenţă. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 765, p. 554; 
Laurent, XII, No. 331; Alexandresco, V, p. 
27, 218). ! 

199. Deasemenea părţile contractante 
"or puteă dovedi cu marturi simulaţiu- 
nea când au fost în imposibilitate morală 
de a-şi procură un act scris. (Alexandresco. 

. p. 278). | 
2609, iloşienitorii părţilor contractante 

pot dovedi cu marturi simulaţiunea dacă 
sunt rezervatari şi, acţiunea lor tinde la 
complinirea rezervei care a fost atinsă prin 
actul simulat. (Laurent, XII, No. 325; A- 
lexandresco, V, p. 279). - 
201. Terţele persoane, cum sunt cre- 

litorii, pot dovedi simulaţiunea prin orice 
mijloc de probă, chiar 'prin marturi, de- 
carece au [ost în imposibilitate să-și pro- 
cure un act scris, (Demolombe, NAN, No. 
179; Larombitre, Obligations, Art. 1548, No. 
21; Aubry ct Rau, ed. 4-a, VII, $ 765, text î 
și nota 21, p. 550; Dalloz, Râp., Oblisa- 
tions, No. 1040: Laurent, XVI, No. 495; 
ilue,. VII, No. 233; Baudry et Barde. Obli- 
gations, ÎI, No. 734, 737: Planiol, II, No. 
1207: Alexandresco, V, p. 274, 275). 
292, Simulaţiunea se prezumă uşor 

(Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 1041). - 
203, Faptul vânzătorului de a rămâne 

în posesiunea lucrului vândut, poate fi 
considerat: ca o prezumpțiune de _simula- 
țiune. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1041). 
204, Acţiunea în simulaţiune poate fi 

exercitată atât pe cale de acţiune princi- 
pală cât şi pe cale de excepţiune sau a-; 
părare. (Alexandresco, V, p. 267, nota 1). 
205, Deasemenea, acţiunea în simula. 

liune poate fi exercitată pe cale de con- 
testație la urmărire. (Alexandresco, V, p. 
907. nota 1). 
206. Acţiunea în simulaţiune poate: fi 

exercitată contra oricărui act şi chiar con: 
tra  hotăririlor judecătoreşti. (Alexan- 
dresco. V, p. 279. 
207, Acţiunea şi simulaţiunea poate 

fi exercitată contra actelor autențice. (De- 
molombe, NXIX, No. 271 urm;; Aubry et 
Rau, VIII, $.755, p. 210 urm; Laurent, ATEI No. 155 urm.; Alexandresco, V, p. 

208. Adjudecarea la o licitaţie publică 
poate fi atacată prin acţiunea în. simu- 
laţiune. (Alexandresco, V, p. 280, 281). 
"209. Tribunalele apreciază în mod su- 
veran „faptele. şi împrejurările din care 
rezultă simulaţiunea. (Dalloz. Rcp., Suppl., 
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Cassation, No. 1694; Obligations, No. 578; 
* Baudry et Barde, Obligations, 1, No. 738; 
Alexandresco, V, p. 263). 
210. Aulitatea unui contract pentru 

cauză „de simulaţiune, pronunţată după 
cererea părţilor contractante, nu poate îi 
opusă terţilor de bună credinţă. (Dalloz, 
Rep., Obhgations, No. 1045; Suppl., Obli- 
gations, No. 379). 

2| |, Dacă însă terţii au fost de rea 
credinţă, nulitatea unui contract pentru 
cauză jle simulaţiune, pronunjată după 
cererea părţilor contractante, le va îi opo- 
zabilă. (Dalloz, .R€p., Obligations, No. 
10.45). : 
212, Nulitaica unui contract pentru 

cauză de simulațiune, pronunţată după 
cererea creditorilor “uneia dintre părţile 
contractante, după o părere, va fi opoza- 
bilă terţilor, fie că sunt de bună credinţă 
sau de rea credinţă, fie că sunt achizi- 
tor cu titlu gratuit sau cu titlu oncros. 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 1046; Lau- 
rent, AVI, Ro, 499). 
212, După altă părere, simulaţiunea 

unei vânzări anterioare nu va putcă fi 
opusă de un achizitor posterior, unui terţ 
care ar fi dobândit cu bună credință bu- 
nul vândut dela cumpărătorul anterior. 
(Huc, VII, No. 232; Baudry et Barde, O- 
bligations, I, No. 740; Comp.: Alexan- 
dresco, V, p. 282), - 

214, Hotărirea obţinută înir'o acţiune 
în simulațiune nu este opozabilă decât 
creditorilor care au introdus acţiunea. 
(Baudry ct Barde, Obligations, I, No. 739). 
245, Acţiunea în simulaţiune se pre- 

“serie prin trecere de treizeci ani; ca nu se 
oate prescrie prin trecere de zece până 

a douăzeci ani, nici prin prescripția de 
zece ani prevăzută de art. 1504 c. civ. fr. 
(1900 c. civ. rom.). (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1304, No. 44; Aubry et Rau, 
IV, 3 359, p. 278; Laurent, XIX, No. 33; 
Huc, VIII, No: 4191; (Baudry kt. Barde, 
Obligations, I, No. 741; Alexandresco, V, 
p. 285). : 
216. A se vedcă: art. 1175 din codul 

civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă . 
(Continuare dela 1924 până 1a 1927). 

“[ Art. 725 din codul: de comerț refe- 
rindu-se la art. 975 din codul civil indică 
prin aceasta — după circumstanțe — 
drept cale de urmat pentru anularea ac- 

„telor făcute de falit în fruda creditorilor, 
atât calea acţiunei pauliane cât şi calea 
acţiunei în simulaţie. A 

" Acţiunea pauliană presupune însă că 
actul fraudulos al debitorului are o exis- 
tență reală, pe când acţiunea în simulaţie 
implică un act cu. existenţă numai apa- 
rentă. i , 

De aici consecința că judecătorul sindie 
va aveă exerciţiul acţiunei pauliane nu- 
mai dacă în masa falimentului este vreun 
creditor cu creanţă anterioară actului frau- 
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“de falit în frauda lor, 
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dulos, fiindcă se ştie că numai un astfel 
de creditor poate să intenteze zisa acţiune 
şi deci numai un astfel de creditor poate 
să transmită exerciţiul ci judecătorului 
sindic, reprezentantul tuturor creditorilor; 
pe când acţiunea în simulaţie poate fi 
exercitată de judecătorul sindic fără nici 
o distincțiune şi independent de data 
crcanjci creditorilor lezaţi, liindecă bunul 
care face obiectul actului simulat, nefiind 
eşit din patrimoniul debitorului falit, zisa 
acțiune aparţine atât falitului personal, 
cât și oricărui creditor al acestuia, prin 
subrogare, şi deci va aparţine şi judecă- 
“torului sindic, reprezentantul şi al unuia 
şi al altora. (Trib. Ilfov II civ. cor. 28 
Martie 1925, Curierul Judiciar 31/935, 
Dreptul 27/925). 

2, Conform art. 725 c. com, creditorii 
fraudaţi pot cere anularea actelor făcute 

aceasta conform 
dispoziţiunilor art. 975 c. civ. , 
Conform art. 975 c. civ., creditorul pentru 

a puică exercită acţiunea pauliană, tre- 
buc ca creanța lui să fie anterioară ac- 
tului âtacat, creditorul posterior nu are! 
de ce să se plângă, deoarece atunci când 
el a contractat nu a putut să aibă în ve- 
dere decat averea pe care debitorul o 
avcă în acel moment şi să aibă o garanţie 
asupra, bunurilor care nu mai erau în pa- 
trimoniul debitorului său. 

Creditorul care exercită acţiunea pau- 
liană în virtutea unui act sub semnătură. 
privată, trebuie ca acel act să aibă dată 
certă conform art. 1182 c. civ. pentru a 
putcă exercită această acţiune, deoarece 
persoanele cari au tratat cu debitorul sunt 
terțe faţă de creditorii săi. (Trib. Neamţ, 
sent. com. :43 din 15 Aprilie 19%, Jur. 
Gen. 1925, No. 1830). 

3, Cesiunea chiriilor viitoare făcute de 
un proprictar nu poate fi asimilată cu 
plata anticipată a chiriei şi în consecință 
nu poate Îi declarată nulă conform art, 
516 proc. civ. ea poate fi numai anulabilă 
pe calea acţiunii pauliane în caz de fraudă. 

Legiuitorul stabileşte prin art. 516 pr. 
civ. o prezumpţiune legală de fraudă nu- 
mai în ce priveşte plata anticipată a chi- 
riilor şi această măsură excepțională nu 
poate Îi întinsă prin analogie la cesiunea 
chiriilor viitoare între cele două acte ne- : 
fiind o asimilare complectă. (Trib. ilfov. 
S. not. 11452 din 14 Oct. 1925, Pand. Rom. 
1926, III, 25). 

4. Acţiunea pauliană, spre a se ajunge 
la revocarea unci hotăriri care s'ar fi do- 
bândit prin fraudă, nu poate fi făcută 
pe cale de excepţiune, ci pe cale de ac- 
țiune principală sau. de icontestaţiune, 
până atunci hotărîrea urmând să-și pro- 
ducă efectele ci. (Trib. Ilfov, $. |, c. c. 
Jurnalul 18051 din 19 Octombrie 1923, 
Curier: Jud. +/926). 

5, În fapt: Acţiune în anularea unui 
act de arendare, ca fiind consimţit de o 
persoană care nu este proprietara tere- 
nului. Dreptul de proprietate reclamantul 
şi-l întemeiază pe o hotărire arbitrală dată 
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între dânsul şi persoana care a făcut a- rendarea şi prin care hotărire se decide că arendatorul nu este proprietarul tere=: nului încă cu mult inainte de data când dânsul a consimțit arendarea. Instanţa de fond a.respins acţiunea constatând că aceă 
hotărire este rezultatul unui concert Îrau- 
dulos între. reclamant şi arendator. Inalta Curte a confirmat sentinţa. . In drept: Recurentul ar fi îndrituit a 
opune violările de lege invocate în pri- mele două motive numai dacă stabileşte 
că, dânsul este roprietarul terenului a- rendat de către :îratele său intimatului, “În această privință instanța de fond, 
constată că, titlul care recunoaşte dreptul său de proprietate şi anume hotărîrea ar. . 
bitrală din 1922. este rezultatul unui con- 
cert fraudulos intervenit între dânsul şi fratele său, în vătămarea drepturilor de 
arendaş al intimatului, ! 

Această constatare a instanței de fond 
nu este combătută prin motivele de casare 
şi ca atare ca rămâne dobândită cauzei, 

Art. 976. — Cu toate acestea, . sunt datori, 

DESPRE EFECIUL CONVENȚIUNILOR Art. 976 

Independent de valabilitatea acestei ho- tăriri cu privire la drepturile constalate printr'insa, pentru cei doi fraţi instanța 
de fond a fost autorizată a decide că ta 
nu poate constitui un titlu pentru anula- 
rea contractului  intimatului, întrucât prima constatare nu exclude pe a doua, efectele hotăririlor judecătoreşti, deşi ra- 
labile pentru părţile faţă de cari au fost date, neputând atinge pe cei cari deţin 
drepturi dela una din părţi, dacă se cuun- stată că sunt rezultatul unei fraude în 
contra lor, constatare pe care în speţă instanţa de fond o face cu privire la titlul . recurentului şi pe care, după cum s'a arăi- tat, dânsul nu o atacă prin motivele de 
casare şi ca atare dânsul ar puteă cel * mult pretinde arenda cu începere ' dela 
data obţinerii acelei hotăriri, jar nu anu- 
larea actului de arendă, (Cas. 1, dec. 1579 . 
din 22 Februarie 1926, Jur. Gen. 1926 No. 
ss6). 

6. A se vedeă: art. 1295, nota î7, 

pentru drepturile enunciate la titlul succesiunei, acela al contractelor “de maritagiu și drepturilor respective ale soților, să se coniorme cu : regulele cuprinse într'însele. (Civ. 173, 699, 785, 9175, 1253 $ 3, 1257 urm., 1264, 1843; Civ. Fr. 1167 $ 2). 

Teat. fr.-<Art. 11607 Ş 2. — n doivent ntanmoins, quant ă. leurs droit €nonets au titre des Successions et au titre du Contrat de mariage ct des Droit respeelifa des €pouz, se conformer aux regles qui ş sont preserites. 

Bibliografie (continuare). 

GeonGEas N,, Studii Juridice, vol. I, „Partaj. Diverse chestiuni“, p. 124, 125, 130, 133; LăzănEscu Em. AL, 

Doctrină, 

(. Potrivit dispoziţiunilor art. 1167 $ 2, 
c. Civ. fr. (976 c. civ. rom), se aduce o 
restricțiune la principiul acţiuni pauliane, 
în sensul că pentru drepturile enunțate la 
titlul succesiunei, acela al contracielor. de 
căsătorie şi drepturile respective ale soţilor, 
creditorii trebuesc să se conforme cu re- 
gulele. cuprinse într'insele. In ceeace, pri- 
veşie trimiterea la titlul succesiunci, ea 
se raportă la art. 826, 863 şi S82 ce. civ, 
îr. (736, 769 şi 765 c. civ. rom-), în care - 
se prevăd dispoziţiuni care 'au de sco 
să rezerve şi să salveze drepturile credi- 
torilor. (Demolombe, XXV, No. 168; Dal- 
loz, Râp., Obligations, No. 960; Laurent, 
AVI. No. 474; liuc, VIl, No. 2%; Baudry 
et Barde, Obligations, 1, No. 699 urm.; 
Planiol, II, No. 314; Alexandresco, V, p. 230, 251, 232), a Di 

2, In ceeace priveşte trimiterea la ti- 

es droits du conjoint survivant, p. 173, 

tlul contractelor de căsătorie şi la drep- turile respective ale soţilor, ea se raportă i art. 1474 şi 1476 c. civ. fr, (1291 c. civ. rom.),_ care trimite pentru împărţeala co- munităţii la 'regulele titlului succesiunei asupra partajului. (Demolombe, XAV, No. 168; 'Larombitre, Dligations,. Art. 1167, No. 64; Demante ct Colmet de Santerre, V,_No. 85; Aubry et: Rau, ed. 4-a, IV, $ 515, text şi nota 35, p- 1+1; Huc, VII, No. 229; Baudri ct Barde, Obligations, I, No. 703; Planiol, II, No. 315). e Bu Excepţiunea dela acțiunea pauliană din art. 1167 $ 2 c. civ. fr, (976 ce. civ. rom.), privitoare la contractul de căsă. torie nu-şi are fiinţă” în dreptul român, deoarece art, 1746 e. civ. fr. a fost eli- minat de legiuitorul român. (Alexandresco, V, 'p. 250). 
dia A se vedeă: ari. 783 și 975 c. civ. “cu notele respective. - - 
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Art. 977 DESPRE INTERPRETAREA CONVENȚIUNILOR Codul civil” 

Secţiunea Ii]. — Despre interpretațiunea convențiunilor. 

- Art, 971. — Interpretaţiunea contractelor se face după inten- 
iunea comună a părților contractante, iară nu după senzul literal 
al termenilor!). (Civ. 953, 969, 970, 984, 1011; Civ. Fr. 1156). 

Tea, fr. „Art. 1156. — On doit dans les conventions rechereher quelle a 
&t6 la commune intention des parties contractantes, plutot que de s'arreter au 
sens littcral des termes. 
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INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acte autentice 18, 
Acte scrise 12, - 
Anulare, a se vedeă cu- 

vântul: „Nujitates, 
Apreciere suverană 1, 4, 

Asigurare 15, 
Caet de sarcine 17. 
Calitate 2. 
Caracterizare 24, 
Chitanţe 12. 
Claritate 1, 
Clauze 6, 24. 
Comune 17. 
Concesiune 17. 
Conciliere 2. , 
Contract de asigurare 45, 
Convenţiune 1 urm. 
Denaturare 7. . 
Denumire 24, 25, 
Donaţiuni 11. 
Dovezi 27. : 
Dublu înţeles f. 
Epocă 23, 
Executare 3), 
Fapte 5 
Hotărire 3, 5, 7, 9, 13. 
Imperativ 3, 8, 9, 
Inseput de dovadă scrisă 

“ Incompatibilitate 25, 
Indoială 6. _   

Inscrisuri 12 
Inţeles impropriu 20,21 22, 
latenţiune 1, 2, 7, 19, 2, a 21, 32, 
Interpretare 1—24,23, 26— 

3t 
Intreprindere de lucrări 

publice 16, - 
- Județe 17. 
Legi 14, 19. 
Locaţiune de opere 16. 
Marturi 27, 
Modificare 1, 
Mutive 22. 
Natura convenţiunei 2, 3, 

23, 25, 

Norme 3, 
Nulitate 3, 18. 
Obiceiuri 32, 
Obscuritate 1, 2. 
Ordine 8 
Pretext 1. 
Prezumpţiune 28. 
Probe 27. 
Profesiune 20, 
Recurs 6, 7, 9.: 

„ Relaţiuni 2, 
Sens impropriu 20, 21,2, 
Sfaturi 3, 9. - 
Stat 17, 
Testamente 10, 26. ” 

Doctrină, 
- s 

|. In cazul când termenii contractului 
sunt clari, tribunalul nu poate modifică 
aceşti termeni, prin aprecierea intenţiunei 
părților contractante sub pretextul de-a 

interpretă contractul, deoarece interpreta- 
rea contractelor nu se poate face decât a- 
tunci când termenii lor sunt obscuri sau 
cu dublu înţeles. (Demolombe, XXV, No. 
4; Laurombitre, Obligations, Art. 1150, No. 
+; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
75, 74; Mass6 et Verge sur Zachariae, III, $ 
615, nota 2, p. 566; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
IV, S$ 547, text şi nota 5, p. 32S; Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 819; Suppl., Obli- 
«ations,. No. 278; Laurent, VE No. 502;- 
Îlue, VII, No. 175; Baudry et Barde, Obli- 
ations, IL, No. 556; Alexandresco, V, p. 284, 
2S7, 258). . , : 

2, Va fi loc la interpretare, când terme- 
nii contractului vor. îi obscuri sau când 
deși în aparenţă sunt. clari, însă ei nu se 
pat conciliă, fie cu natura contractului, fie 
cu intențiunea evidentă a părților contrac- 
tante. (Demolombe, XXV, No. 5; Demante 
et Colmet de Santerre, V, No. 74; Aubry 
et Rau, cd. -a, IV, $ 547, text şi-nota 5, 
p. 5285: Baudry cet Barde, Oblgations, |, 
No. 557), 

3, Articolul 1156 şi urm. c. civ. îr. (977 
urm. civ. rom.) cuprind regule pentru in- 
terpretarea convenţiunilor, care nu au un 
caracter imperativ, nu sunt regule abso- 
lute a căror neobservare să ducă la anu- 
larea: hotăririlor care au făcut aplicaţiu- 
nca lor, ci constituese numai norme sau 
sfaturi date judecătorilor pentru interpre- 
area convenţiunilor. (Demolombe, XXY, 
No. 57; Demante et Colmet de Santerre, Y, 

1) La acest articol s'au făcut trimiterile la doctrina şi jurisprudenţa privitoare la „Teoria impreviziunei:, 
- . N ” 
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No. 79, 79 bis; Dalloz, Râp.. Suppl.; Obli- 
ations, No. 276; Laurent, XVI, No. 500; 
luc, VII, No. 175: Daudry et Barde, Obli- 

gatious, Î, No. 533; Alexandresco, Y, p. 
284). 

Aa Tribunalele vor interpretă în_ mod 
suveran __convențiunile părţilor.  (Demo- 
lombe, XXV, No. 1; Demante et Colmet «e 
Santerre, Y, No. 79 bis; Dalloz, ep, 
Sunpl., Obligations, No. 275; Laurent, XVI, 
No. 501; Baudry et Barde, Obligations, |, 
No. 555; Alexandrescu, V, p. 254, 2S8, 289). 

5, Astiel când tribunalele se mărginese 
să aprecieze actele după împrejurări, şi 
să interprete convenţiunile după fapte, 
nu puate există violare de lege care să 
formeze un motiv de casare, ci cel mult 
o pruastă judecată. (Dalloz, Râp., Cassa- 
tion, No._1205 urm., 1577; Comp.: Alexan- 
dresco, V, p. 285). 

G. Tribunalele vor interpretă în mod 
suveran, fără ca hotăririle lor să fie su- 
puse censurii Curţii de Casaţie, când există 
îndoială şi când trebueşte să se interprete 
expresiunile şi diversele clauze ale unci 
convenţiuni. (Dalloz, Rep., Cassation, No. 
1567 urm. 15S0 urm.; Obligations, No. 848, 
S51: Suppl.. Obligations, No. 277; Baudry 
et Barde, Obligations, I, No. 337, 556; A- 
lexandresco, V, p. 2S$, nota 1). , 

Za Hotărirea tribunalului prin care se 
"interpretă convenţiunea după intenţiunea 
părţilor contractante, nu va fi supusă con- 
trolului Curţii de casaţie decât atunci 
când s'a schimbat sau s'a denaturat însăși 
natura -convenţiunilor ” interpretate.  (A- 
lexandresco, V, p. 25$). | 

8. Tribunalele în interpretarea conven- 
țiunilor nu sunt oblizate să aplice regulele 
prevăzute de art. 1156 şi urm. c. civ. în. 
(977 urm. c. civ. rom.), în ordinea urmată 
de codul civil, deoarece dacă însăşi regu- 
lele de interpretare prevăzute de aceste ar- 
ticole nu sunt imperative pentru tribunale, 
cu atât mai mult nu este obligatorie or-: 
dinea pe care ele o indică. (Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 855: Baudry ct Barde,. 
Obligations, I, No. 555). 

9. Ilotărirea care nu ar fi observat re- 
xulele prevăzute de art. 1156 urm. c, cir. 

: în. (977 urm. €. civ. rom.) nu este casabilă, 
«deoarece regulele de interpretare prevă-.. 
zute de aceste articole nu au uu caracter - 
imperativ ci sunt numai nişie sfaturi date 
judecătorilor de către lege. (Demolombe, 
NAVY; No. 37; Demante et Colmet de San- 
terre, V, No. 79, 70 bis: Laurent. XVI, No. 
500, 510: [Huc, VII. No. 175; Baudry ct 
Bardc, Obligations, I, No. 555, 573; Alexan- 
dresco. V, p. 284). - 

, 10. Resgulele de interpretare prevăzute 
de ari. 1156 şi urm. c. cir. fr..(977 urm. c. 
-civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea nu nu- 
mai la contracie, ci şi la testamente. (Bau- 
dry ct: Barde. Obligations, I, No. 578; A- 
lexandresro, Y, p. 284). 

1 (. Regulele “de interpretare prevăzute 
de art. 1156 urm.-e. civ. îr. (977 urm. c. 
-civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea la do- 
națiuni. (Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, 
No. 279). 2 - , 

DESPRE INTERPRETAREA CONVENȚIUNILOR “Art, 977 

12, Deasemenea, aceste regule de inter- 
pretare se vor aplică la orice acte sau în- 
scrisuri, chitanţe. (Alexandresco, Y, p. 284). 

(2. Deasemenea, aceste regule de inter- 
pretare se vor aplică şi la hotăririle ju- 
decătoreşti. (Baudry et Barde, Obligations, 
1, No. 578; Alexandresco, V, p. 284). 

(4, Deasemenea aceste regule se vor a- 
plică şi la interpretarea unei legi. (Alexan- 
dresco, V, p..254). 

15, Contractul de asisurare pe viaţă, 
care nu a fost reglementat de codul civil, 
va Îi deasemenea interpretat după' aceste 
regule. (Alexandresco, $, p. 254).: 

16. Regulele de interpretare prevăzute 
de art. 1156 urm. c, civ. în. (077 urm. c. 
civ. rom.), se vor aplică şi contractelor de 
intreprindere de lucrări publice, deoarece 
aceste contracte sunt contracte de loca- 
țiune de opere, guvernate de dreptul co- 
mun. (I[ue, VII, No. 176: Alexandresco, V, 
p. 285, text şi nota 1). 

(7. Aceste regule de interpretare nu se . 
ap ică la concesiunile acordate de Stat, ju- 
deţ sau comună, ci se vor aplică în totul 
stipulaţiunile din cactul da sarcine fără 
a putea fi complectate sau interpretate 
prin aplicarea principiilor areptului co- 
mun. (Iluc. VII, No. 177; Alexandresco, V, 
p. 285). - 

18, Deasemenea aceste regule de inter- 
pretare nu se aplică formalităţilor sub- 
stanțiale a căror menţiune este preserisă 
de lege sub pedeapsă de nulitate în actele 
autentice. (Baudry ct Barde, Obligations, 
I, No. 579; Alexandresco, V, p. 28). 

19. Regula de interpretare prevăzută 
de art. 1156 ce. civ. îr. (977 c. civ. rom.), 
după care interpretarea contracilelor se 
face după intenţiunea comună a părţilor 
contractante, iar nu. după sensul literal al. 
termenilor, constitue o consecinţă directă 
a principiului prevăzut de art. 1154 c. civ. 
fr. (009 c, civ. rom.), după care convenţiu- 
nile legal făcute au putere de lege între 
dărţile contractante. (Pothier, Trait€ des 
bligations, No. 91; Demolombe, XXV, No. 

-3: Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
74; “Dalloz, R6p., Obligations,_ No. 85; 
Suppl., Obligations, No. 280; Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 556 urm.). 

20. Intenţiunca părților contractante 
va Îi cercetată după calităţile lor, profe-. 
siunca lor, relaţiunile lor anterioare, deoa- 
rece ele au putut să întrebuinţeze anumite 
cuvinte întrun sens impropriu. (Demo- 
lombe, XXV, No. 5; Baudry et Barde, O- 
bligations, IL, No. 556 urm.). | 

24, In principiu, tribunalele, în inter- 
"pretarea intenţiunei părţilor contractante, 

- vor luă cuvintele întrebuințate în contract 
în sensul lor ptopriu şi numai atunci le - 
vor luă într'un. sens impropriu când vor 
constată în mod neiîndoios că părţile au 
avut intenţiunea a le întrebuință într'un 
sens impropriu. (Dalloz, Rep., Suppl., O- 
bligations, No. 281). , 
22, Pentru aflarea înţelesului cuvintelor 

întrebuințate ae părţile contractante, _tri- 
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bunalele vor ţine socoteală de natura con- 
tractului, combinând diferitele clauze, ale 
contractului și vor căută să afle motivele 
care au determinat ărțile ca să contrac- 
teze, (Demolombe, XX „ No. 3; Laurent, 
XVI, No. 501; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, I, No. 556 urm.). , 
23, Pentru interpretarea termenilor u- 

nui contract, va trebui să se ia în consi- 
deraţiune epoca facerci lui. (Demolombe, 
XAV, No. 6; Larombitre, Obligations, Art. 
1156, No. 10; Alexandresco, V, p. 255), 

294. Pentru caracterizarea .unui con- 
tract, jribunalele vor luă în consideraţie 
conţinutul 'convenţiunei şi diferitele clauze, 
iar nu denumirea dată de părţile contrac- 
tante dacă. nu corespunde cu caracterul 
convenţiunei. (Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, Î, No. 557; Alexandresco, p 257), 
25, Dacă însă denumirea dată de părţi 

este conformă naturei convenţiunei şi nu 
este incompatibilă cu nici unul din ele- 
mentele sale, ca nu va putea fi schimbată 
de tribunale. (Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, Î, No. 557; Alexandresco, V, p. 287, 
„nota 2). 

26, Elementele de interpretare ale unei 
convențiuni trebuese căutate în primul 
loc în însăș, actul care constată conven- 
țiunca; însă aceste elemente, spre dcose- 
bire de regulele aplicabile materici testa- 
mentelor, pot fi căutate şi în împrejurări 
afară din actul care constată încheerea 
convenţiunei. (Demolombe, AXYV, No. 7,.8; 
Larombicre, Obligations, Art. 1156, No. 5, 
11 urm.; Dalloz, heo., Obligations, No. 
S68, $69, 870; Suppl., Obligations, No. 285; 
Laurent, XVI, No. 505; Baudry ct Barde, 
Obligations, I,: No. 558; Alexandresco, V, 
p. 286 nota 1). ! , 
27, In interpretarea convenţiunilor, tri: 
unalele nu sunt legate decât de regulele 

asupra admisibilităţii probelor în materie 
civilă, în special de art. 1341 c. civ. îr. (1191 
c. civ, rom.), potrivit căruia nu se poate 
dovedi cu marturi contra și peste conţi- 
nutul actelor. (Demolombe, XXV, No.:8;. 
Laurent, XVI, No. 503). 
28, Dacă însă există un început de do- 

vadă scrisă și dacă din însuşi actul rezulta 
acest început de dovadă scrisă se poate 
sprijini o interpretare contrară sensului 
Ihteral al termenilor întrebuințaţi în act, 
pe prezumpțiuni scoase din diferitele îm- 
orejurări ale, cauzei. -(Demolombe, XXV, 
No. 9; Larombitre, Obligations, Art. 1156, 
No. 5; Laurent, XVI, No. 503)., 

29. Pentru interpretare convenţiunilor 
se pot scoate elemente din alte acte în- 
cheiate între părţi şi chiar din acte făcute 
numai de una dintre părţile contractante, 
cu condiţiune ca ele să fie făcute de par- 
tea cărcia îi sunt opuse, deoarece nu se 
poate derogă dela principiul după care 
o persoană nu-și poate crcă ca însăși un 
tel. (Demolombe, XXV, No. 10, 11; La- 
rombicre, Obligations, Art. 1156, No. 6; 
Laurent, XVI, No. 503; Huc, VII, No. 1%; 
Baudry et Barde, Obligations, I, No. 559; 
Alexandresco, V, p. 256, nota 1). 
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30. Cea mai bună interpretare a unei 
convențiuni va rezultă din executarea ei 
de către părţile contractante. (Demolombe, 
XAY, No. 36; Aubry et Rau, ed. t-a, IV, 
3 547, p. 328, 329; Laurent, XVI, No. 504; 
Huc, VII, No. 175; Alexandresco, V, p. 
286, nota 1). 

31, Deasemenea, cea mai bună inter- 
pretare a convenţiunei va rezultă din in- 
terpretarea ei de către însăşi părţile con- 
tractante. (Laurent, XVI, No. 504; Huc, 
VII, No. 175; Alexandresco, V, _p. 256, 
nota 1). 

282, Intenţiunea părților contractante va 
puteă fi determinată luându-se în consi- 
deraţie obiceiurile locului unde a fost în- 
cheiată convenţiunea. (Laurent, XVI, No. 
505; Alexandresco, V, p. 286, nota 1). 
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Imbogăţire pe nedrept 16 
10, 19. Po 

12, 13, 14, 16, 18, 19, 
Incertitudine 7,   

. Jurisprudenţă, - 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

- |. Interpretarea contractelor făcându-se 
după intenția comună a părţilor contrac- 
tante iar nu după sensul literal al terme-= 
nilor, iar această intenţiune putându-se 
deduce de judecătorul fondului nu numai 
din actul ce se interpretă ci şi din alte îm- 
prejurări conexe, urmează Că, în specie, 
Curtea de Apel a fost în dreptul ci suve- 

“ran să interprete o tranzacţiune în sensul 
că ca aveă de scop numai amânarea exe- 
cutării unor hotăriri judecătoreşti, iar nu 
Crearea unor noui raporturi contractuale: 
între părţi. (Cas. [, complect-de chirii, 36. 
bis din 10 Ianuarie 1925, Pand. Rom. 1925, 
III, 61). . 
„2, Interpretarea clauzelor! unei conven- 

Huni aparţine instanțelor de fond. (Cas. 
III, 192 din 16 Februarie 1926, Pand. Săpt. 
16/926; Cas. III, 90 din 16 Ianuarie 1925,: 
Jurispr. Rom. 6/925), , | 

3. Impreviziunea nefiind admisă în le- 
gislațiunea noastră; convenţiunile încheiate 
între părţi trebuese să se execute 'astfel 
cum s'a stipulat fără distincție de mo- 
mentul când au luat naştere, înainte sau 
după răsboiu. (C. Apel Craiova II, 63/925, 
Curier Jud. 20/925), a
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3 bis, Conform  dispoziţiunei art. 8 
din legea din 21 Decembrie 1916, debito- 
rii pentru datoriile stipulate în aur, sc pot 
hperă „valabil plătind suma  corespunză- 
toare în lei, hârtie monedă sau în orice 
altă monedă românească pe cursul legal. 

Această lege însă, a lost edictată în 
scopul de a protejă moneda românească 
şi deci stocul metalic al Băncii Naţionale, 
deoarece dacă s'ar fi permis a se face plata 
în aur, Sar fi cerut Băncei Naţionale ram- 
bursarea aurului contra hârtie şi rezerva 
metalică a Băncei ar fi perielitată, de unde 
rezultă că s'a creat un curs forţat pentru 

"leul monedă, astfel că dispoziţiunile a- 
cestei legi sunt aplicabile numai la plata 
în monedă română aur, pentruca numai 
în acest caz executarea contractului în 
privința plăţii ar pune în' pericol rezerva 
metalică a Băncci Naţionale, iar nu şi în 
cazul când e vorba de o plată în monedă 
străină, cum este, în speţă, în franci fran- 
cezi aur, fiindcă în acest caz debitorul ca 
să facă plata, nu poate să ceară Băncei 
Naţionale rambursarea în aur, ci el se va 
conformă convenţiunei părților, adică va 
face plata în franci francezi valoarea aur. 

Art. 1075, 1085 şi 1085 c. civ. nu se pot 
aplică în ceeace. priveşte daunele, în speţă, 
ftindcă nu există un caz de forță majoră 
care să împiedice pe societatea debitoare 
să-și execute obligaţiunea contractată în 
franci francezi aur, ci numai o dificultate 
de plată, care face obligaţiunea de plată 
să îie mai oncroasă, şi nici: nu se poate 

"invocă impreviziunea, fiindcă nici un text 
din legea română nu o prevede. (C. Apel 
București S. II, deciz. com. 28 din 11 Fe- 
bruarie 1925, Jur. Gen. 1926, No. 699). 

4, Interpretarea unei convențiuni intră 
în vuterile suverane ale judecătorilor fon- 
dului, nefiindu-le însă permis să denatu- 
reze natura convenţiunii sau clauzele cei 
clare şi precise. 

Când instanţele de fond decid că din 
termenii în care este redactat contractul 
de vânzare rezultă că ceeace sa vândut a 

“fost o porţiune de teren determinată, atât 
ca întindere cât şi ca poziţie, ele fac o 
constatare nesupusă controlului Casaţiei şi 
în acelaş timp înlătură implicit susținerea : 
că nărţile contractante ar îi vândut drep- 
turi indivize, astfel că omisiunea instan- 
elor de fond de a se pronunţă asupra â- 

- cestei apărări nu este esenţială. (Cas. II, 
196 din 1 Aprilie 1925, Pand. Rom. 1936, 
28). 
5, a) Stabilirea intenţiei părţilor con- 

tractante,: dedusă din interpretarea con- . 
venţiunii dintre ele unită cu împrejurările 
de fapt ale pricinii, constatate şi motivate 
amănunţit, fiind o “chestiune de apreciere 
de atributul suveran al instanțelor de fond, 
nu 'poate fi supusă controlului Înaltei 
Curți de Casaţie. . 

b) Dacă instanțele de fond sunt obligate ! 
să se pronunţe asupra tuturor mijloacelor 
de apărare, cari duc la soluţiunea proce- 
sului, ele însă nu sunt ţinute să răspundă 
şi la toate argumentele invocate de părți 
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în sprijinirea mijloacelor de apărare, (Cas. 
L 901 din 6 Aprilie 1935, Pand. Rom. 193%, 

, 34). 
G. Interpretarea clauzelor cuprinse în- 

tr'un act de constituire al unei societăţi 
sunt chestii de fapt ce scapă controlului 
Inaltei Gurţi (Cas. III, No. 812 din 7 A-. 
prilie 1925, Pand. Săpt. 21/9235, Pand. Rom. 
1926, III, 34). 

7. Dreptul instanţelor de fond de a 
interpretă convenţiunile părţilor, este limi- 
tat, conform art. 28 al. Il din legea Curţii 
de Casaţie, de condiţiunea de a nu schimba 
însăşi natura convenţiunei sau denatură 
înţelesul clar şi vădit neîndoelnic. 

Nici natura însă, nici înțelesul unei con- 
venţiuni nu cste determinat și nu este în 
funcțiune numai de termenii întrebuințat 
În actu! constatator al ci, ci de constatarea 
acestui caracter făcută de instanţele: de 
fond, susținută şi verificată prin analiza 
întrerului complex de fapte şi împreju- 
rări în care convenţiunea a fost încheiată. 

Prin urmare, în specie, nu constitue o 
denaturare a convențiunii, constatarea in- 
stanței de fond, că adevăratul înțeles al 
actului-chitanță, făcut pentru revocarea 
unui contract de vânzare, 'este acela, nu 
de a regulă efectele unei pretinse nulităţi 
a vânzării, ci de a cvită o stare de incer- 
titudine pe care legea între timp a creat-o 
în privința vânzărilor de asemenea natură. 
(Cas. 1, 2945 din + Ianuarie 1996, Jurispr. 
Rom. 15/926). 

8. Convenţiunile legal încheiate . for- 
mează lege între părţi şi trebuese execu- 
tate cu bună credinţă iar interpretarea lor 
trebuie să se facă după intenţiunea co- 
mună a părţilor. 
Când însă echilibrul dintre prestaţiunile 

corelative se află rupt printr'o împreju-.. 
rare, imprevizibilă, contractul este stins, 
regula „rebus sic stantibus“ avându-și în 
acest caz deplină aplicațiune, (Trib, Me- 
hedinţi S. II, 245 din 16 lunie 1926; Pand. 
Rom. 1926, III, 136). 

9, Interpretarea şi aprecierea probelor. 
administrate, constitue un drept af instan. 
țelor de fond pe care îl pot exercită în 
mod suveran. (Cas. I, 3037 din 16 lunie 
1926, Pand. Săpt. 38/926, Pand. Rom. 1936, 
III, 146). - 

O, Când clauzele “unei convenţii sunt 
îndoelnice, judecătorii fondului pot să le 
înterpreteze conform intenţiei părţilor; în- 
terpretarea lor “scapă! cenzurei Înaltei 
Curți. (Cas, II, 354 din 22 Iunie 195, 
Pand. Săpt.. 6/926). 

(i ” Chestiunea de a se şti dacă onora- 
riul de 107% din preţul imobilului în litigiu, 
stipulat adyocatului întrun prim act de 

„onorariu, are a fi prestat de client faţă de 
dispoziţiunile unui al doilea act de onorar 
întemeiat în cursul litigiului, prin care 

-se prevede o sumă fixă ca onorar, este 
o chestiune de fapt şi de interpretare a 
celor două contracte, de atributul exelu- 
siv al instanţei de fond. E 

In specie, Curtea de Apel interpretând 
al doilea contract şi constatând că el men- 

7
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tine şi dispoziţiile celui dintâi privitoare 
la onorar, nu a făcut decât să uzeze de 
dreptul său și interpretarea ce dă contrac- 
telor. întrucât nu schimbă . natura lor şi 
nici sensul termenilor .clari - din cle, nu 
poate fi supusă controlului Curţii de 
Casaţie. (Cas. [, 3202 din 2 lulie 1926, Ju- 
rispr. Rom. 16/96). E 

(2, Dacă în principiu instanțele de 
fond sunt suverane a interpretă clauzele 
dintr'un contract spre a află care este 
intenția comună a părţilor contractante în 
momentul încheerei contractului, atunci 
când clauzele sunt obscure sau îndoelnice, 
însă uu pot sub cuvânt de interpretare să 
modifice clauze precise şi clare. 

Art. 969 şi 977 ce. civ. nu admit teoria 
impreviziunei — „rebus sic stantibus” — 
fiindcă convenţiunile legal făcute au pu- 
tere de lege între părţile contractante şi 
ele trebuesc interpretate potrivit intenţiunci 
comune a părţilor contractante. Dispozi- 
țiunile acestor texte nu pot fi interpretate 
în sensul de a se admite o atare teorie în 
legea noastră,: findeă alte ţări ca Franţa 
si Belgia care sau inspirat tot din codul 
Napoleon, au simţit nevoia de a legiferă 
şi introduce în lege această teorie. 

Un argument în sprijinul -înlăturărei a- 
cestei teorii in codul nostru civil, este fap- 
tul că prin Decretul-lege 5540 din 1919 s'a 
admis teoria impreviziunei numai pentru 
executarea contractelor de furnituri în- 
cheiate între Stat şi particulari, iar. nu şi 
a contractelor dintre pariiculari. 

Art. 1579 ce. civ. nu-şi are aplicațiunca 
în speţă, fiindcă acest text se referă la 
contractele de împrumut, ori în speţă e 
vorba de un contract de vânzare şi regle- 
mentează restituirea lui în aceeaş natură, 
când restituţiunea s'a stipulat expres prin 
contract, cum este de pildă un împrumut 
făcut în monedă de aur. 

Chiar dacă s'ar admite acest text, pâriţii 
nu pot fi obligaţi a plăti de 10 ori preţul 
unui pogon de teren decât eră în 1916, pe 
motivul deprecierei leului, deoarece acest 
eveniment nu poate îi atribuit lor, 

Prin urmare, în speţă, reclamanta con- 
tractând 'cu pâriţii a-i plăti valoarea în 
lei, şi leii fiind şi azi monedă liberatoare 
în ţara noastră, plata trebuie să se facă 
“conform preţului stipulat în momentul con- 
tractării. (Trib. Ilfov 
din '10 Iulie 1925, Curier Jud. 1/926). 

13. Impreviziunea este admisibilă sub- 
formă de :daune pentru fapiele petrecute 
înainte de răsboiu. Ea nu este admisibilă 
pentru fapte survenite după răsboiu, căci 
ar Îi. să se încurajeze vânzătorii, de rea 
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credinţă. (Cas. III, 1459 din 350 Octombrie 
"1925, Pand. Săpt. 33/926). 

14, a) Atunci când schimbări de con- 
dițiuni economice prezintă un caracter „cu 
totul neobișnuit şi anormal depăşind orice 
prevedere, contractele, conform art. 977 
cod. civil, nu se mai pot execută dupu 
sensul literal al termenilor ce “conţin, ci 
după intenţiunea comună a părţilor con- 
tractante, , 

b) După răsboiu schimbându-se cu de- 
săvârşire condițiunile economice care au 
dat naştere unei scumpete enorme a mâi- 
nei de lucru şi a materialelor, la care ni- 
meni nu sa putut aşteptă, depășind orice - 
prevedere, neapărat că nu se poate pre- 
tinde concesionarului să continue conce- 
siunea cu preţul fixat prin contract și 
urmă ca concedentul să ia măsuri pentru | 
a se acoperi paguba ce încercă “concesio- 
narul prin schimbarea neprevăzută a con- 
diţiilor economice sau să [i desfiinţat con- 
traciul de concesiune. | 

ec) Pe baza impreviziunei concedentul nu 
poate răspunde decât de deficitele ce con- 
cesionarul arc în acest timp iar nu şi de 
lipsa de beneficiu. (Comisiunea Arbitrală, 
50 Noembrie 1925, Pand. Rom. 19%, II, 
195). , 

15, Instanţele de fond pot interpretă 
suveran clauzele testamentului, numai_să 
nu denatureze conţinutul lor. (Cas. Î, No. 
4844 din 14 Decembrie 1925, Pand. Săpt. 
25/9236), 

16. Dată fiind starea faptică post- 
belică, impreviziunea trebuie luată în con- 
sideraţie la rezolvirea contractelor ante- 
belice, căci nimeni nu se poate îmbogăţi 
fără cauză. (Cas. I, 4969 din 14 Decembrie 
1925, Pand. Săpt. 10/9236). . 

(7. Interpretarea .convenţiilor este o 
chestie de fapt, care scapă controlului 
Inaltei Curți. (Cas. III, Z3 din 20 lanuarie 
1926, Pand. Săpt. 16/926). 

18. Dată find starea faptică post- 
belică, impreviziunea trebuie luată în con- 
sideraţie la rezolvirea contractelor ante- 
belice, căci nimeni nu se poate îmbozăţi * 
fără cauză. (Cas, I, 285 ain 15 Februarie 
1926. Pand. Săpt. 12/9326). 

19. Interpretarea contractelor trebuie 
făcută de așă fel ca să răspundă realită- 
ților economice din momentul executărei, 
să nu surprinaă buna credinţă a părţilor 
şi să nu aducă uncia din părți îmbogăţire : 
fără cauză în dauna alicia. (Comisia de 
Arbitri Lugoj, S Martie 1926, Pand. Săpt. 
20/926).. . 

20. i se vedea: art: 97$, nota îi; art. 
1295, nota 3; art. 1526, nota 2. 

> 

Art. 918. — Când o clauză este primitoare de două înțelesuri, 
ea se interpretă în senzul ce poate aveă un efect, iar nu în 
acela- ce n'ar puteă produce nici unul. (Civ. Fr. 1157). 

Text. fr. Art. 1157, — Lorsqwune clause est susceptible de deux sens, on 
doit plutot .l'entendre' dans celui avec lequel elle” peut avoir 
dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. 
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Testamente 4, 5, 
Vindere-cumpărare 3. 

Doctrină, 

Î. Potrivit dispoziţiunilor art. 1157 e. 
civ. În. (978 e. civ. rom), în cazul când 
părțile sau exprimat în act în mod îndoel- 
nic, convenţiunea se va interpretă în sen- 
sul ce poate avcă un efect, iar nu în acela 
ce nu produce nici un efect, (Alexandresco, 
V. p. 289), 

2, Astlel dacă intrun act de împăr- 
țeală s'a spus/la finele actului că s'a con- 
venit între X şi Y. ca acesta din urmă să 
poată trece pe fondul său, această clauză 
finală se va interpretă în sensul că Y va 
puteă să irecă pe fondul lui X, căci alt- 
lel ca nu ar aveă nici un efect, „(Pothier, 
Obligations, II, No. 92; Demolombe, XIV, 
No. 12; Alexandresco, V, p, 259). 

3, Prin aplicarea regulei prevăzută în 
art. 1157 c. civ. fr. (978 c. cir. TOmM.), re- 
zultă că clauza cuprinsă întrun act de: 
vindere-cumpărare prin care se arată că 
cumpărătorul unui imobil va suportă ser- 
vituțile pasive pe riscul său, înscamnii că 
părțile au înţeles să scutească pe vânză- 
tor de garanţie pentru servituţile oculte, 
deoarece dacă sar căută 
țeles acestei clauze, ea nu ar produce nici 
un efect, întrucât potrivit dispoziţiunilor 
art. 1638 c. civ. în. [1530 €. civ. rom.) vân- 
zătorul este seutit de plin drept de orice 
garanție în privinţa servituţilor aparente, 
(Baudry ct Barde, Obligations, 1, No. 560; 
Alexandresco, V, p. 289). 

- da Regula de interpretare prevăzută în 
art. 1157 c. civ. în. (978 c. civ. rom.) îşi 
găseşte aplicaţiunea nu numai la contracte, - 
ci şi la testamente, așă încât când o libera- 
litate testamentară este primitoare de două 
înțelesuri, ea va fi interpretată 'în sensul - 
ce poate avea. un efect iar nu în sensul 
care o anulează. (Demolombe, XXV, No. 
15; -Larombicre, Obligations, Art. 1157, 
No. 2). , 

5, Astfel când există îndoială asupra 
existenţei „legatului, îndoiala se interpretă 
în favparea legatarului şi contra moşte- 
nitorului, deoarece când o clauză este pri- 
mitoare de două înţelesuri, prin aplicațiu- 
nea dispozițiunilor art. 1157 e. civ. fr. (978 
c. Civ. rom.), ca se va interpretă în sensul. 
ce poate aveă un cfect iar nu în acela ce 

să dea alt în-, 

Curier Jud. 24/1926, 

nar puteă produce nici unul. (Demolombe, NA, No. 74; Aubrv et Rau, VII, $ Z12, 
p. 401; Baudry et Barde, Obligations, 1, 
No. 578; Alexandresco, V, p. 297; Contra: Laurent, XLX, No. 163). 

6. In cazul când o clauză dintr'o con- venţiuine poate avcă două interpretări din care una care o -lace inutilă, iar cealaltă . care o face să fie considerată ca contrară ordinei publice san bunelor moravuri, se va da prima interpretare, mai ales dacă dându-se cea de a doua interpretare ea ar avea de efect să aducă anularea întregei convenţiuni. (Demolombe, XXV, No. 13; Dalloz, Rp. Obligations, No. 862; Baudry et Barde, Obligations, |, No. 560). 
7„ In cazul când o clauză este suscep- tibilă de două interpretări, dintre care una duce la valabilitatea convenţiunei iar cea- laltă la nulitatea ei, nu se va adoptă prima interpretare dacă se stabileşte că ea este. contrară intenţiunci exprimată de ambele părţi contractante. ((Demolombe, XIV, No. 14: Laurent, AVI, No. 506; Baudry cet Barde, Obligations, 1, No. 579). 
8. Dispoziţiunile art. 1157 e. civ. fr, (978 c. Civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea nu- mai la interpretarea fondului contractelor iar nu şi a formei lor, (Larombiere, Obli- gations, Art. 1157, No. 3; Baudry et Barde, Obligations, I, No. 597). | , 9. Clauzele şi expresiunile care sunt cu desăvârşire ncînțelese, vor fi înlăturate, considerându-se ca nescrise, (Larombicre, Obligations, Art, 1161, No. 5; Dalloz, Râp., Obligations, No. 876). : 
10. Erorile de scris care destigurează sensul clauzei unei convențiuni pot fi re- parate. (Dalloz, Rp., Obligations, No. S76). 

[. A se vedcă: art. 977 din codul civil nu notele respective, 

 Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

Î. Orice dispoziţiune testamentară tre- 
bueşte interpretată, dună intenția prezu-. 
mată a testatorului, în aşă fel ca voința lui sa-şi producă efectele sale; şi în favoa- - 
rea 'legatarului, când erezii testatorului urmăresc să-l priveze pe legatar de be- neficiul întregului legat. 

În special, intenţia: testatorului fiind de 
a testă reclamantei un legat de douăspre- „zece mii lei, drept echivalent şi ca recuno- 
ştință pentru serviciile ce aceasta îi făcuse 
timp de trei ani în calitate de menajeră, 
acest legat trebuie achitat din suma ră- 
masă moştenire 'dela testator, indiferent 
dacă ea provine din sursa arătată de tes- 
tator. sau din altă sursă. (Trib. Putna, S. 
IL 223 din 14 lunie 1924, Pand. Rom. 1935, 

, 154). 
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Art. 979-980 DESPRE INTERPRETAREA CONVENȚIUNILOR Codul civil 

Art. 919. — Termenii susceptibili de două înțelesuri, se in- 
terpretă în înțelesul ce se potrivește mai mult cu natura contrac- : 
tului. (Civ: Fr. 1158). 

Tezt. fr. Art. 1158. — Les termes susceptibles de deux” sens doivent ctre 
pris dans le sens qui convient le plus ă la matitre du contrat. 

Bibliografie (continuare). 

Hozoc D. Notă sub Cas. I, 91 din 6 Aprilie 1925, Pand. Rom, 19%, [, 34, 

Doctrină. 

|. Pentru stabilirea intenţiunei părţilor 
contractante, tribunalele se vor referi la 
caracterul contractului care constitue unul 
din elementele principale pentru descope- 

"rirea acestei intențiuni, deoarece când păr- 
jile nu au exprimat 0 voință contrară tre-' 
bueşte să se decidă că ele au înțeles să 
lase convențiunea, lor sub' imperiul drep- 
tului comun şi prin urmare, să i se menţic 
efectele sale naturale. (Larombitre, Obli- 
ations, Art. 1158, No. 1; Dalloz, R6p., O- 
ligations, No. 865; Suppl., Obligations, 

No. 282; Baudry et Barde, Obligations, 
I, No. 261; Alexandresco, V, p. 290). 

2, Astfel în cazul când într'un contract 
de locaţiune se prevede clauza că locatarul 
va fi obligat să facă. reparaţiunile, prin 
aceste reparaţiuni se vor înțelege numai 
reparaţiunile locative, care după natura 
contractului sunt în sarcina sa. (Pothier, 
Trait6 des Obligations, II, No. 93; Demo- 
lombe, AXV, No. 14, 15; Mourlon, II, No. 
1165; Alexandresco, V, p. 291). 

3, Deasemenea dacă într'un contract! de 
locaţiune s'a prevăzut că s'a închiriat casa 
pe termen de trei ani, cu 1000 lei, se 'în- 
jelege că prețul locaţiunei 'este de 1000 
ci anual iar nu pe toți trei ani, deoarece 
este de natura contractului de locaţiune 
ca preţul chiriei 'să se stipuleze şi să se 
lătească anual. (Pothier, Obligations, IL, 
o. 93; Laurent, XVI, No. 507; Baudry ct 

Barde, Obligations, II, No. 907; Alexan- 
dresco, V, p. 291). 

Au, Tribunalele vor apreciă: în mod su- 
veran termenii  convenţiunei:. (Alexan- 
dresco, V, p. 290, nota 2). 

5, A sc vedeă: art. 977 
cu notele respective. - 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. In fapt: Intre apelanţi și intimaţi 

din codul civil 

s'au încheiat o convenţie vrin care se : 
N 

stipulă că dacă apelanţii reuşesc să vândă 
un imobil al intimaţilor Direcţiunei C, F. 
vor primi ca onorar suma de 150.000 lei. 
Imobilul -s'a. vândut însă nu Direcţiunei 
C. F., ci Casei Muncii, şi nu prin inter- 
mediul apelanţilor. Acţiune la prima iu- 
stanţă pentru plata onorariului. Respin- 
gere. Apel. Respingere. 

In drept: In convenție deşi se specifică 
„Direcţiunea C. F.* în care ar puteă fi 
înglobate organele şi instituţiunile depen- 
dinte de ea, însă Casa Muncei C. F., atât 
din economia legci care a înfiinţat-o, cât 
şi din punctul de vedere al administraţiei |. 

"și patrimoniul său fiind cu totul indepen- 
dentă de Direcţiunea C. F. R., căci nu- 
mita Casă are un consiliu de administra- 
ție propriu, singurul în drept, conform art. 
7 și ii din legea de organizare a Casei 
Muncei, să ia dispoziţiuni asupra fondu- 
rilor acelei case: că organele chemate a 
aprobă cumpărarea unui imobil pentru 
Casa Muncii sunt cu totul distincte de ale | 
Direcţiunei C. F., nu se poate interpretă 
în sensul că sar putcă înglobă şi Casa 
Muncei. Potrivit art. 979 cod. civ., când o 
clauză este susceptibilă de două înţelesuri, 
ca se interpretă că sensul care se potrivește 
mai mult cu natura conrenţiunei şi în 
scopul de a puteă produce un efect. 

Prin urmare, în speță, prin raport la 
convenția părților, Casa Muncei iind o 
instituție cu totul distinctă de Direcţiunea 
C. F. R., vânzarea făcută către această 
Casă nu corespunde clauzelor stabilite de 
părți. | 

Dealiel şi în fond, se constată din proba 
cu marturi administrată la instanţa de 
fond că apelanţii n'au mijlocit deloc ca 
vânzarea să se facă, în cât nici din acest 
punct de vedere, ei nu au dreptul la ono- 
rarul reclamat. (C. Apel. Bucureşti S. II, 

dec. civ. No. 218 din 20 lunie 1925, Jur. 
Gen. 1925, No. 1460). 

Art. 980. — Dispoziţiunile îndoioase se interpretă după obi- 
ceiul locului unde s'a încheiat contractul. (Civ. 607, 970, 983, 1451; 
Civ. Fr. 1159), 

Tezt. fn. Art. 1159. — Ce qui est ambigu s'interprâte par ce qui est d'u- 
sage dans le pays ou le contrat est passâ. 
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Codul civil DESPRE INTERPRETAREA CONVENȚIUNILOR Art, 980 

Bibliografie (continuare). 
luiv Geonaec, Notă sub 'Trib. Ilfov $. II, c. c., 1265 din 2 Nov, 1925, Pand. Rom. 1926, 1, 95; PErir EUGEy, Observaţie sub C, Sup. Montrâal (Canada), 16 lunie 1924, Pand. Rom. 1926, III, 16. 

, INDEX ALFABETIC | - obiceiurile sunt contradictorii, dispoziţiu- (la doctrină), nile îndoioase se vor interpretă în favoa- Apreciere suverană 10,11, Intenţiune 5. rea debitorului. (Demolombe, XAV, No. 18; 12, Interpretare 3, 4, 5,7—14,  Dalloz, Rep... O ligations, No. 864). " Doe 15, 16. Lei 12, 15, 16, 47, .8, Cea mai bună interpretare a expre- 
Convenţiuni diplomatice | Xicheaă'6, siunilor. indoioase, rezultă din executarea Dida Muncitor 9, convenţiunci de către părţile contractante, Dispoziţiini indoclnice + | OEI 34,5,1,9-13,15,  (Dalloz, R&p, Oblications, No. 865). urm. 16, 37, 9. Ca exemplu de interpretare în Ssen- Dreptul civil 14, Obscuritate 1 urm, sul prevăzut de art. 1159 €. civ, Îr. (9S0 Breptul publie i 14 Prdine publică 16, c. civ. rom.) se dă acela „când s'a încheiat Indonală î um, Recurs 10, 11, 12, u convenție cu un muncitor pentru a ară Inţeles 1, 2, 

un teren; în acest caz pentru a se decide dacă părţile au înțeles să se facă două > arături sau o singură arătură, se va luă Doctrină. în consideraţie obiceiul locului unde s'a a | . ; încheiat convenţiunea si unde trebueşte să [„ O dispoziţiune este îndoclnică sau se execute. (Doi Obligatioaist IL, No. 94; 
obscură atunci când ca nu are un înţeles Demolombe, XXV No “6: Alexandrescg bine determinat, (Alexandresco, V, p..291, + p. 292) > ch o D0.- 10; - SCO, nota 3), 

"10. Da > an 
Ă A , Îp 10, Dacă tribunalele nu recunosc un , 2 Dispoziţiunile ie nu îi puteă fi obicei invocat de părți pentru interpreta- injelese nici într'un chip vor fi considerate rea unui contract, acest lucru nu poate 

ca, nescrise, (Larombiăre, Obligations, Art. formă un motiv de casare. (Demolembe 
. - 

o > . Po id . , 

AS, so: 5; Alexandresco, V, p. 291, NY, No. 19: Larombitre, Obligations, Art, 
3, În principiu, pentru. interpretarea PI Not Baudry cet Barde, Obligations, - 2 ? A Ș). unor dis ozițiuni indoioase, se MI Pepine |. Deasemenea violarea unui obicei e Tu 0 e TV Te “a pu - invocat pentru interpretarea unci conven- rau ( Obliat Cu Le 1159 N FĂ țiuni, nu poate da loc la casarea hotărirei, rombiere, Obligations, 4 Fi alde NO. 2;  teoarece obiceiul nu poate îi considerat alloz, Rep. Obligations, No, S64: Suppl, cao lege. (Demolombe, XXV, No. 19: La. Obligations, No. 383; Laurent, XVI, No. "rombiâre, Oblizations. Art. 1160, No. 4; 

305, 508; Baudry et Barde, Obligations, I:: Baudry ct Barde, Obligations, 1, No, 563; No, 562 Alexandresco, Vp. 291). „i  Alexundresco, V, p, 295; Contra: Lyon- „ds De câte ori concențiunea urmează Caen cet Renault, Droit commercial, i, No. 
să îie executată acolo unde ea s'a încheiat, $5) | regula prevăzută de art. 1159 e, civ, fr. (2. Dacă însă obiceiul a fost consa- eo îi Cr (ere ie va aplică fără NICI 0. erat printr'o lege pozitivă, violarea lui, 
paie, ul când ce , r = ) Dui formează un motiv valabil de casare a „Be In cazul cand contractul va tre Ul hotărirei ronunțată, deoarece în acest caz; 

sa-și primească executarea în alt loc decât a fost violată însăşi lezea (Demolombe. | acel unde a fost incheiat, pentru interpre- 0. 33: Alexandreseo, V, p. 295, Comp.: tarea voinţei părților contractante, se va : Lyon-Cacn et Renault Droit commercial 
urmă obiceiul locului unde urmează să se 1, No. 85) , ă , acă executarea dacă se va stabili că in- L» No- Dispoziţiunile. art 1159 ce. cir. f tenţiunca părților a îost să se refere la (9 5: cv pa) îşi găsese aplica iunca şi - acest obicei. | emolombe, XXV ._ No. 17: fa inter retarea convenţiunilor asajuunea şi 
Larombitre, Obligations, Art, 1159, No. 2; (Larom i2re, Obligations, Art. 1159, No. 5). Palloz, Re 1 SPPI Obligationg No. 255: „14, Convenţiunile diplomatice se vor aurent, AI, No. 505, „208; Baudry e interpretă astfel încât ele să fie în armonie 
Barde, Obligations, I, No. 562; Alexan- i i: resco, $, p. 291, nota 5). . ele au fost încheiate şi mai ales cu dreptul 

6, In cazul. când părțile contractante „Civil şi public al țării în care ele urmată au fixat preţul unci contențiuni într'o mo- 's fie executate. (Larombitre, Obligations, 
pedă care are acecaş denumire în mai - Art, 1159, No. și â ivi 

Se a 1 Ă , Io..5; Dalloz, Râp. vi 
multe locuri, însă are valori deosebite, se ' , Rep. Droit ci L 

„INSA are ș 0 "No. 443; Alexandresco, „p. a 5). 
presupune că părțile, sau referit la mo- 15, In cazul când lei? cc rai 
neda locului unde. s'a încheiat: CONTEN--" obiceiului, se va aplică legea iar nu obi- 
țiunca. (Toullier, VI, No. 519; Larombitre, ceiul, (Alexandrescă Y 0.5295) Obligations, Art. 1159, No. 1; Mass6, Droit: „ Această soluțiunie are loc mai ales Cpuumereial, 7 o. „604: Baudry et Barde, atunci când este vorba: de o lege de interes 

igations, I, No. 02) eneral şi de ordine publică, edictată de 
3 Țe În cazul când .în localitatea unde s'a „legiuitor în interesul societăţii. (Alexan- 
incheiat contractul nu există obiceiuri, sau dresco,:V, p. 293). . 
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Art. 981-982 

17. Dreptul obişnuelnic nu mai are 
astăzi însemnătate şi tribunalele, în afară 
de cazurile de interpretare ale convenţiu- 
nilor, nu mai pot să se refere la obiceiuri, 
oricât de constante ar fi ele, afară de cazul 

DESPRE INTERPRETAREA CON VENȚIUNILOR Codul civil 

când legea prevede aceasta în mod for- 
mal. (Alexandresco, V, p. 292, nota 3). 

8, îi se vedcă: art. 977 şi 981 din co- 
dul civil cu notele respective. 

Art. 981. — Clauzele obicinuite într'un contract se sub înţeleg, 
de şi nu sunt exprese într'însul. (Civ. 970; Civ. Fr. 1160). 

Tezt. fr. Art. 11060. — On doit suppleer dans le contrat les elauses qui y 
sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimes. 

Bibliografie (continuare). 
Perir Eucex, Observaţie sub C, Sup. Montreal (Canada, 16 Iunie 1924, Pand. Rom. 1926, IL, 16. 

“Doctrină, 

1. Obiceiul serveşte nu numai la inter- 
pretarea clauzelor obscure sau îndoioase, - 
ci şi pentru a se determină sondițiunile 
secundare ale convenţiunci. (Demolombe, 
XAV, No. 20; Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 866; Baudry et Barde, Obligations, |, 
No. 564). ” , 

2, Dispoziţiunile art. 1160 c. cir. fr. 
- (981 ce. clv.'rom.), își găsesc o aplicaţiune 
largă în materie de ocățiune, (Demolombe, 
AV, No. «16; Larombitre, Obligations, 

Art, 1160, No. 1: Baudry cet Barde, Obli- 
gations, I, No. 564). . 

3, Astlel într'un contract de locaţiune, 
care nu a derogat dela obiceiul locului, 
sunt subinjelese clauzele că reparaţiunile 
mici, numite reparaţiuni locative, cad în 
sarcina chiriaşului, precum şi ci chiria 
se va plăti din şase în şase luni, adică St. 

“Lu , 

Art. 982. 
prin altele, dându-se fiecărei înţ 

(Civ. Fr. 1161), 

Gheorghe şi Si. Dumitru a ficcarăruia an. 
(Alexandresco, V, p. 294). , 

4, Deasemenea întrun contract de vin- 
dere-cumpărare, este subințeleasă clauza 
că vânzătorul se obligă a garantă de evic- 
țiune pe cumpărător, chiar dacă nu sar 
Îi prevăzut în mod expres această clauză 
în contract. (Pothier, Oizations, II, No. 
că; Alexandresco, V, p. 294). 

5, Deasemenea dispoziţiunile art. 1160 
c. civ. În. (981 c. civ. rom.), îşi găsesc o 
largă aplicaţiune în materie de conrenţiuni 
comereiale. (Demolombe, XV, No. 16; La- 
rombitre, Obligations, Art. 1160, No. 1). 

G. Obiceiul locului nu poate aveă. a- 
plicațiune contra dispoziţiunilor formale 
ale legei, nici contra dispoziţiunilor ex- 
rese ale părţilor contractante. (Larom- 

bizre, Obligations,- Art. 1160, No..3; Bau- 
dry et Barde, Obligations, I, No. 564). , 
«Za A se vedeă: art. 977 din codul civil 
cu notele respective. - 

— Toate clauzele convenţiunilor se interpretă unele 
elesul ce rezultă din actul întreg. 

Teat. fr. Art. 1161.— 'Toutes les clauses des conventions s'interprâtent les 
unes par les autres, en donnant î chacune le sens qui. râsulte de lacte entier. 

Doctrină 
Lă 

1. Clauza - dintr'un contract trebueşte 
interpretată prin, celelalte clauze cuprinse 
în acelaş act, fie că ele preced această 
clauză, fie că o urmează, (Pothier, Traite 
des Obligations, No. 96; Demolombe, XAY, 
No. 22; Baudry et Barde, Obligations, |, 
-No. 565; Alexandresco, V, p. 294, 295). 

2, In, principiu clauzele: unui contract 
formează un tot indivizibil, încât pentru in- 
terpretarea. lor, ele. trebuese combinate de- 
oarece. sunt corelative și nu pot fi exe- 
cutate numai unele dintre ele, înlăturân- 
"du-se.celelalte, afară de cazul când dovada 
divizibilităţii. lor rezultă din. însăşi actul 
care le. cuprinde, (Demolombe, XXV, .No. 
21; Larombitre, Obligations, Art.: 1161, No. 

1; Dalloz, R6p., Acte, No. 36; .Obligations, 
No. 867; Laurent, AVI, No. 510; Baudry et 
Barde, Obligations, 1, No. 565; Alexan- 
dreseo, V, p. 294, 295). | 

3, Astfel dacă într'un contract de vân- 
zare a unei: succesiuni, vânzătorul ar de- 
clară printr'o clauză că bunurile suece- 
sorale sunt vândute libere de orice sarcină 
reală, iar printr'o altă clauză din acelaş 
act sar prevede că vânzătorul nu răs- 
punde de garanţie decât pentru faptele 
sale, din aceste. două clauze rezultă că 
vânzătorul a înţeles să declare că el nu 
a impus nici o sarcină asupra bunurilor 
succesorale, însă nu garantează că asupra 
acestor bunuri nu ar există sarcine impuse 
de autorii săi şi despre .care nu are..cu- 
noştință.. (Pothier, Trait& des obligations, 

N 
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CIv. 

„Batural ca îndoiala 
„țiunci să fie interpretată în favoarea de- 

* 

Codul civil] 

No. 9; Laurent, 
dresco, V, p. 295): 

fa Dacă întrun contract sunt cuprinse mai multe convenţiuni, se poate întâmplă ca fiecare să poată fi apreciată în mod deosebit, fără ca interpretarea uncia să aibă vreo influență asupra soartei celorllte. (Dalloz, Rep. Obligations, ' No. So7; Bau- dry ct Barde, Oblizations, I, No. 5606; A- lexandresco, Y, p. 295), 
5. Pentru interpretarea unui . contract poate servi şi cuprinsul proectului acestui act, precum şi înscrisurile care l-au pre- cedat. (Larombitre, Obligations, Art, 1161, No.-2; Dalloz, Rep., Obligations, No. 86$). "6, In cazul când diferitele clauze ale 

Art. 983. — Când este 
în favoarea celui ce se 
1186, 1312; Civ. 

AVI, No. 510; Alexan- 

Fr. 1162), 

DESPRE INTERPR ETĂREA CONVENȚIUNILOR 

îndoială, convenţiunea se 
obligă. .(Civ. 980, 1024, 1027, 1104, 1181, 

„Art. 988 

unci convrențiuni nu se pot. conciliă între ele, tribunalele vor apreciă în mod suve- ran după împrejurări care clauze trebuese executate. (Baudry ct Barde, Obligations, » No. 56$; Alexandresco, V, p. 29). d. Dispoziţiunile art. 4161 e, civ, în. (952 c, ctv, rom.), îşi găsesc aplicaţiunea şi la interpretarea testamentelor. (Larom- bitre, Obiigations, Art, 11601, No. 4). 8. Dispoziţiunile art. 1161 ce. Civ. fr. (952 c. clv. rom), îşi găsesc aplicațiunea şi la contractele de căsătorie. (Baudry et Barde, Obligations, [, No. 565, nota 7; A- lexandreseo, V, p. 295). 
„A se vedeă: art. 977 din codul civil cu notele respective. - 

interpretă 

Tezt. Jr. Art. 1162. — Dans le doute, la convention s'interprâte contre celui qui a stipule, et en, faveur 
- 

Bibliografie (continuare). 

de celui qui a contracte P'obligation. qu. S 

pă 

Hozoc D., Wotă sub Cas. |, 961 din 6 Aprilie 1925, Pand. Rom. 1936, [, 34, 
INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 
Alegere 10, - 
Aplicaţiuni 9, 10, 41, 12. 
Chitanţe 3, 
Caritate 2, 
Contracte sinalagmatice 8, 
Contracte unilaterale 6, 8. 
Convenţiuni î urm, 
Creditor 7—11, 
Debitor 1, 3—6, B—tt. 
Dispoziţiuni cu titlu gra- 

tuit 6, ” 

Intenţiune î urm. 
Interpretare 1 urm. 
potecă 3, ” 
Legatar 15, 16, 
Locaţiune 14, 
Lucruri nedeterminate 1, 
Mijloc de interpretare 5. 
Moștenitor 15, 16, 
Obligaţiuni aiternative 10, 
Obligaţiuni unilaterale 6, 
Plată 14, 

Domiciliu 11. Raţiune 1. , Dublu inţeles 46, Regula de interpretare 5. Eiect 16. Termen 9, Excepţiuni 43, Testament 15, 16. Indoială 1, 3 urm; i Vindere-cumpărare 13, 13 

Doctrină, 

[. Potrivit dispoziţiunilor art. 1162 cc, iv. În. (953 c. ci. rom.), când există în- doială, convenţiunea se interpretă în fa- voarea celui ce se obligă. Această dispo- zițiune a legei este raţională deoarece, „orice obligaţie implică o restricţiune la libertatea naturală a debitorului şi este 
Sau tăcerea conven- 

bitorului şi contra creditorului, întrucât oricine vrea să fie dator mai puţin. (A- lexandresco, V, p. 296). 
2, Când nu există îndoială asupra in- tenţiunei părţilor „contractante, dispoziţiu- nile art. 1162 c. civ, fr. 1953 c. civ. rom.), . Bu-şi vor găsi aplicaţiunea. (Alexandresco, V, p. 297, nota). , 
3. In caz de “îndoială asupra ipotecei constituite, această îndoială va fi inter- pretată . în favoarea : debitorului Şi în în- 

19505.— Codul civil alnotat — VII — 49 

felesul care tinde a restrânge ipoteca. loz, Rep. 
nde (Dal Privileges et hyvothtques, No. 1501). 

ia “Indoiala asupra unci, chitanţe, se in- terpretă în favoarea celui care a dat:o, prin aplicaţiunea dispoziţiunilor art. 1162 €..civ. fr. (955 e. civ, rom.), potrivit cărora îndoiala se interpretă totdeauna în favoa- rea debitorului. (Larombitre, Obligations, Art. 1162, No. %), , „Ba La regula prevăzută de art.: 1162 c.. civ. fr. (983 c. ci. TOM.), se va recurge în lipsă de orice altă regulă de interpretare, deoarece această regulă nu constitue pro- Driu zis o regulă de interpretare, ci numai „un mijloc de a rezolvă o dificultate când 

“intențiunea părţilor 

( 

toate mijloacele de interpretare sunt ne- utincioase, . Demolombe, AAV, No. 23; arombitre, Obli ations, No. 871; Aubry ei lau, ed. j-a, V, $ 547, text şi nota j, „329; Dalloz, Rep. Obligations, No. 871; aurent, AVI, No, 51i;. Baudry et Barde, »ligations, |, No. 369, 571, 572; Alexan. dresco, V, p. 297). | 
6. Această: soluţiune are loc mai cu scamă în obligaţiunile unilaterale şi în ac- - tele cu titlu gratuit, (Dalloz, R&p., Obli- gations, No. s71). 
Za Convenţiunca : „DU Sc va interpretă în contra creditorului, când va rezultă că 

contractante a fost altiel. (Dalloz, Rep. „Obligations, No. Szi; Alexandresco, V, p. 297). - 8. Dispoziţiunile art. 116 ce. civ. fr. (955 c. cir. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea - atât în contractele sinalagmatice, cât şi în contractele unilaterale, clauzele inter- . pretându-se succesiv pentru sau contra fie- 
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cărei părți contractante, după cum este 
vorba de o obligaţie care îi incumbă, sau 
de un drevt pe care trebueşte să şi-l va- 
lorifice. (Demolombe, XXV, No. 25; Bau- 
drv ct Barde, Obligations, I, No. 570). 

9. Legiuitorul face mai multe aplica-. 
țiuni ale principiului înscris în art. 1162 
€, Civ. în. (983 c. civ. rom.); astfel, în art, 
1187 c. civ. fr. (1024 c. civ. rom.), potrivit 
căruia termenul este presupus totdeauna 
că s'a stipulat în favoarea debitorului, dacă 
nu rezultă din stipulațune sau din cir- 

-cumstanțe că este primit şi în favoarea 
creditorului. (Alexandresco, V, p. 298). 

0. Dcasemenca, în art. 1190 c. civ. în, 
(1027 c. cuv. rom.), potrivit căruia în obli- 
gațiunile alternative, alegerea aparţine de- 
bitorului, dacă nu s'a acordat expres cre- 
ditorului. (Alexandresco, V, p. 298). 

4 1. Deasemenea în art. 1247 c. civ. în. 
(1104 c. civ. rom.), potrivit căruia, când 
este vorba de lucruri nedeterminate, plata 
se va face la domiciliul debitorului. (A- 
“lexandresco, V, p. 298). : 

12, Deasemenea în art. 1041, 1130, 1181, 
1180, etc. c. civ. rom. (Alexandresco, V, p. 
298, nota 1). 

13, In contractul de .vindere-cumpă- 
rare sc face excepţie la regula pusă de 
art. 1162 ce. civ. Îr. (983 c. civ. rom), de- 
oarece potrivit dispoziţiunilor art. 1602 ce. 
civ. fr. (1512 c. civ. rom), orice clauză 
obscură sau îndoioasă se interpretă tot- 
deauna contra vânzătorului. (Demolombe, 
XAV, No. 26, 27, 28; Aubry et'Rau, cd. 

„4-a, IV, $ 353, text şi nota 5, p. 360; Lau- 
rent, XXIV, No. 155; Baudry et Barde, O- 
bligations,_I, No. 572; Alexandreseo, V, p. 
298, 299; Contra: Laromhbitre, Obligations, 
Art, 1162, No. 7). 

14. Disvoziţiunile art. 1602 e, 'civ. fr. 

"DESPRE INTERPRETAREA CONVENȚIUNILOR Codul civil 

(1512 c. civ.-rom.), potrivit cărora orice 
clauză obscură sau îndoioasă se interpretă 
totdeauna contra vânzătorului, nu-şi gă- 
sesc aplicaţiunea decât în materie de vân- 
zare, iar nu şi în alte materii cum ar fi 
la locaţiune, (Demolomue, XXV, No. 29; 
Laurent, XXV, No. 99; Baudry ct Barde, 
Obligations, I, No. 572; Alexandresco, V, 
p. 299). E 

15. Dispoziţiunile art. 1162 ce. cir. fr. 
"(985 c. civ. rom.) își găsesc aplicaţiunea 

şi la testamente, când nu există îndoială 
asupra existenței legatului, ci numai a- 
supra întinderei sale, caz în care îndoiala 
se va interpretă în favoarea moştenitoru- 
lui şi contra legatarului. (Demolombe, 
XXI, No. 712; Aubry et Rau, VII, $ 742, 
text şi nota 10, p. 401; Laurent, XIV, No. 
163; Baudry et Barde, Obligations, I, No. 
578; Alexandresco, V, p. 297). 

6. Dacă există îndoiara asupra exis- 
tenței legatului, îndoiala se xa interpretă 
în favoarea legatarului şi contra moşteni- 
torului prin aplicaţiunea dispoziţiunilor 
art. 1157 c. ciy. îr. (978 c. civ. rom), po- 
trivit cărora când o clauză este primitoare 
de două înţelesuri, ea se va interpretă în 
sensul ce poate avcă un efect. (Demo- 
lombe, Xxl No. 742; Aubrv et Rau, VII, 
$ 719, Pie461; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, Î, No. 578; Alexandresco, V, p. 297; 
Contra: Laurent, XIX, No. 163), 

[7, A se vedeă: art. 977 din codul 
civil cu notele. respective. 

Jurisprudenţă, 

(Continuare de la 1924 până la 1927) 

“Au A se vedeă: art. 977, nota 10, 

Art. 984, — Convenţiunea nu cuprinde decât lucrurile, asupra 
„Cărora se pare că părţile şi-au propus ja contractă, ori cât: de. 
generali ar îi termenii cu cari s'a încheiat. (Civ. 977, 1709, 1710; Civ. Fr. 1163). 

Teat fr. Art. 1163. — Quelque gntraux que soient les termes dans les- 
que]s une convention est conque, elle ne comprend que les choses sur lesquelles 
il parait que. les parties se sont propos6 de contracter. 

Doctrină, 

|, Din resula pusă de art. 1165 ce. civ. 
în. (984 c. civ. rom), care constitue un 
corolar al art. 1156 c. civ. îr. (977 c. civ. 
rom.), rezultă că o chitanță generală dată - 

* asupra unul compt de încasări şi cheltueli 
nu anulează obligaţiunile de care nu s'a 
vorbit în această _chitanţă. (Demolombe, 
NAVY, No. 30; Larombitre, Obligations, Art. 
1163, No. 1; Demanite et Colmet de San- 
terre, V, No. 77; Baudrv et Barde, Obli- 

" gations, ÎL, No. 574; Comp.: Alexandresco, 
7, ». 300, 301). 

2, Dacă obiectul unei convenţiuni este 

“format dintr'o universalitate de bunuri, 
ea cuprinde toate bunurile particulare care 
compuncau această universalitate, chiar şi 
acele despre care părțile nu aveau nici o. 
cunoștință. (Demoțornbe. XXV, No. 3i; 
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
27; Baudry et Barde, Obligations, I, No. 
576; Alexandresco, V, p. 301). 
„8, In articolul 2049 c. cir. în. (710 c: 

civ. rom.), legiuitorul a prevăzut o regula 
asemănătoare celei din ari. 1165 c. civ. în. 
(984 c. civ. rom.) şi în care se arată că 
tranzacțiunea nu se: întinde decât asupra 
pricinelor de cari tratează, fie intențiunea 
părților manifestată prin expresiuni spe- 
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ciale sau generale, fie că ca rezultă ca o 
consecință necesară din : ceeace s'a expri- 
mat. (Demolomoe, XXV, No. 31; Larom- 
bitre, Obligations, Art. 1163, No. 1; Lau- 
rent, AVI, No. 512; Baudry ct Barde, O- 

DESPRE QUASI-CONTRACTE Art. 985-986 

bligations, I, No. 575; Alexandresco, V, p. 
300, 301). 

d, A se vedeă: art. 977 din codul civil 
cu notele respective. 

Art. 985.— Când întrun contract, s'a pus anume un caz 
pentru a se explică obligațiunea, 
ceasta s'a restrâns întinderea ce 

nu se poate susţine că printr'a- 
angajamentul ar aveă de drept 

în cazurile neexprese. (Civ..Fr. 1164). 

“ Zezt. fr. Art. 1164. — Lorsque, dans un contrat on a exprim un cas pour 
l'explication de Pobligation, on n'est pas censt avoir voulu par lă restreindre 
l'etendue que Vengagement recoit de droit aux cas non exprimts. 

Doctrină, 

|. Potrivit dispozijiunilor art. 1164 c, 
civ. în. (985 c. cuv. rom), pentru a se ve- 
deă dacă părţile au înţeles să dea numai 
o explicaţie sau să aducă o restricţiune, 
o limitare, se va face analiza actului în- 
cheiat de ele şi a tuturor împrejurărilor 
care l-au precedat, l-au intovărăşit sau 
l-au urmat, (Larombitre, Obligations, Art. 
1164, No. 3). 

2. Dispoziţiunile art. (164 c. cir. fr, 
(955 c. civ. rom), îşi giisese aplicaţiunea 
nu numai la contracte, ci şi la testamente, 
hotăriri şi la toate actele translative de 
drepturi constitutive sau declarative de o- 
buzațiuni. (Larombicre, Obligations, Art. 
1164, No. 2). 

3, Din art, 1164 c. civ. fr. (985 ce. cit. 
rom.), rezultă că: arătarea unui exemplu 

CAPITOLUL IV. 

într'un contract are de scop a-l face mai 
înțeles, iar nu de a restrânge propoziţia 
generală gare îl precedează. (A exandresco, 

» p. 302). 
d. Astiel dacă testatorul, după ce a 

lăsat prin testamentul său toată averea sa 
mobilă unei persoane, dacă adaugă că îi 
lasă şi toate vitele sale, această frază tre- 
bucşte considerată ca explicativă iar nu 
în sensul că testatorul vorbind de. vite, a 
înţeles să excludă cealaltii avere mobiliară, 
(Alexandresco, Y, p. 502), 

5,„.Art. 1164 c. civ. fr. (085 ce. civ. rom), 
ca şi celelalte precedente, constituese o 
aplicare a art. 1156 c. civ. în. (977 c. civ. 
rom.) şi -puteau fi deci suprimate din co- 
dul civil. (Alexandresco, V, p. 303). 

6. A se vedcă: art. 977 din codul ciril 
cu notele respective. 

+ 

Despre quasi-contracte. 

Art. 986. — Quasi-contractul este un fapt licit și voluntar, 
din care se naşte o obligaţiune către o altă persoană sau obligaţi- 
uni reciproce între 
Civ. Ital. 1140). 

părți. (Civ. 987 urm., 992, 1198; Civ. Fr. 1371; 

Tezt. fi. Art. 1971. — Les quasi-contrats sont les faits purement volon- 
taires de l'homme, dont il rsulte un engagement quelconque envers un tiers, et 
quelquefois un engagement rteiproque des deux parties. 

Text. Ital. Art. 1140, — Îl quasi-contratto e un fatto volontario e lecito, 
dal quale risulta un'obligazione verso un terzo 'o un'obligazione reciproca tra le 
parti. “- - 

INDEX ALFABETIC 
“(la doctzină), 

Administraţie legală 8, „Efecte 18, AR 
Alimente 7. Elemente constitutive 17. 
Autorizaţie 41, Enumerareenunciativă 14, 

„ Codul civil italiaa î. Fapt licit 12, 13.: 
Contracte 18. Fapt voluntar 9, 10, 12, 
Contrazicere 3, Femee căsătorită 11, 
Coproprietate 16. Gestiune de afaceri 10,14. 
Cuasi-contracte 2, 9—18, Interzis 10. 
Cuasi-delicte 2. Isvor 2—8, 
Delicte 2, - Legat 15. 

Lege 2, 4—8. | Redactare 3, 
Minori 6, 8, 10, | Servituţi 5. 
Morală 13. Sorginte 2—8. 
Moştenitori 15. ată 8. 
Obligaţiuni 2—9, 15, 16, 18, 
Ordine publică 13, +: 
Plata lucrului nedatorit 14. 

Testament 15, 
Tutelă 6. 
Vecinătate 5. 

| Doctrină, 
(. Art. 956 c.-civ. român este traduce- 

rea art. 1140 din codul civil italian. (A- 
lexandresco, V, p. 507, nota 6) . 
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2, Obligaţiunile isvorăsc: 1) din con- 
tracte; 2) din quasi-contracte; 3) din de- 
licte; 4) din quasi-delicte: 5) din lege. (A- 
lexandreseo, V p. 7, 304; Comp.: Demo- 
lombe, XANI, No. 17 urm.; Laurent, XX, 
No. 307). 
“8, Legiuitorul român a climinat art. 

- 1570 din codul civil francez, care vorbeşte 
despre sorgintea obligaţiunilor, deoarece 
eră rău redaciat şi eră în contrazicere cu 
art. 9S6 c. civ. rom. (Alexandresco, V, p. 
304; Comp.: Demolombe, XAXI, No. 10 
urm.; Larombicre, Obligations, Art. 1370, 
No. 2, 3: Mourlon, II, No. 1661; Laurent, 
XX, No. 305 urm). - 

- Z Legiuitorul nu se ocupă de obliga- 
țiunile care isvorăsc din lege, fără inter- 
venţiunea unui fapt personal al debitoru- 
lui sau al creditorului. (Alexandresco, Y, 
p. 304). 

5. Obligaţiunile care rezultă din sin- 
gura autoritate a legei sunt: obligaţiunile 
stabilite de lege între proprietarii vecini 

i care se numesc servituţi. (Alexandresco, 
„D. 305). “ 
6. Deasemenea obligaţiunile. care re- 

zultă dintr'o tutelă sunt obligaţiuni care 
rezultă numai: din lege şi dela care nu se 
poate sustrage tuiorul. uemolombe, XNĂXI, 
No. 26; Laurent, XX, No. 5306; 
dresco, V, p. 305; Comn.: Mourlon, II, No. 
1060; Marcade, Art. 1571, No. 2). - ? 

7, Deasemenea rezultă din lege obliga- 
ţia alimentară prevăzută de art. 203 urm. 
€. civ. În. (185 urm. c. civ. rom.). (Alexan- 
dresco,. Y, p. 306). 

8. Deasemenea rezultă din lege obliga- 
ţia tatălui de a administra averea copiilor 
minori în timpul căsătoriei. (Demolombe, 
XAAXI, No. 21.urm.; Laurent, XX,-No. 306; 
Alexandresco, Y, p. 506). 

9. Clasa  quasi-contractelor cuprinde 
faptele pur voluntare, din care se nasc, 
fie obligaţiuni în sarcina unci persoane, 

„ fie obligaţiuni reciproce între părţi, fără 
ca între ele să intervie vreo convenţiune 
sau vreun acord de voințe. (Laurent, AA, 
No. 50$; Planiol, II, No. S07, Si1; Alexan- 
dresco, Y, p. 508), " 

10. Quasi-contractul este un fapt vo- 
luntar. Din aceasta rezultă că pentru ca 
cineva să poată încheiă un quasi-contract, 
trebueşte să aibă voință liberă; astfel 
minorul și. interzisul nu pot încheiă un 
quasi-contract, cum ar fi o gestiune de afa-. 
ceri contractând o obligaţie, deorece ci 
nu pot aveă voință. (Demolombe, XXXI, 
No. 92 urm.; Demante et Colmet de San- 
terre. V, No. 547 bis, II; Aubry et Rau, 

„Art, 987, — Acela care, cu 

DESPRE QUASI-CONTRACTE 

Alexan- - 

Codul civil 

cd. 4-a, IV, $ 441, text şi nota 1, p. 722; 
Laurent, XX, No. 312; Alexandresco, V, 
p. 308; Contra: Duranton, XIII, No. 663; . 
Larombitre, Obligations, Art. 1574, No. 9). 

| |, Deasemenea femeea măritată nu se 
poate obligă printrun quasi-contract de- 
cât dacă a dobândit autorizaţia prevăzută 
de lege. (Demolombe, XAAI, No. 941 urm; 
Alexandresco, V, p. 305; Contra: Duran- 
ton, II, No. 497; XIII, No. 662; Larombitre, 
Obligations, Art. 1374, No. 9). : 

D, Pentru existența quasi-contractului 
trebueşte ca faptele voluntare să fie licite. 
(Demolombe; XNANI, No. 39; Larombicre, 
Obligations, Art. 1571, No. 4, 5; Mourlon, 

II, No. 1601; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
$ 440, p. 721; Marcad, Art, 1571, No. 1; 
Dalloz, Rep., Oblisations, No. 5355; Lau- 
rent, XX, No. 30$; IHuc, VIII, No. 355; 
Planiol, II, No. S07, S11; Alexandresco, 
V, p. 508). 

13, Prin faptele licite se înţeleg fap- 
tele apărate de lege şi cele care nu sunt 
contrare moralei şi ordinei publice. (Dal- 
loz, Rcp., Obligations, No. 5385). 

44%, Codul civil nu cuprinde în clasa 
quasi-contractelor decât: gestiunea de afa- 
ceri şi acceptarea plăţii lucrului neda- 
torii; totuși dispoziţiunile legei nu sunt 
limitative, ci numai explicative şi deci 
mai pot există şi alte quasi-contracte. (De- 
molombe, ANNI, No. 59; Larombitre, O- 
bligations, Art, 1371, No. 6; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 440, p..721; Dalloz, 
Rcp., Oblisations, No. 59; Suppl., Obli- 
rations, No. 2244; Planiol, II, No. 813; 
lexandresco, V, p. 309, 310; Contra: Lau- 

rent, XĂ, No. 311). | 
15, Astfel, constitue un quasi-contract, 

obligaţia moștenitorului de a plăti lega- 
„tele lăsate de defunct. (Dalloz, Rep., O- 
bligations, No. 59; Comp.: Alexandresco, 
V, p. 310). - 

16. Deasemenea, constitue un quasi- 
contract, obligaţia proprietarilor unui 
lucru comun, rezultată din coproprietate, 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 39; Alexan- 
dresco, V, p. 310). 

17, Pentru ca să existe un -quasi-con- 
tract, trebueşte ca el să cuprindă toate 
elementele prevăzute de art. 1371 c. civ. 
Îr. (956 c. civ.;rom.). (Dalloz, Rep., Suppl., 
Obligations, No. 2244). | 

18. Obligaţiunile care nasc din quasi- 
contract sunt, în general, supuse aceloraş 
regule, în ceeace priveşte. efectele lor ju- 

„ridice, ca şi obligațiunile care nasc din 
“contracte.  (Demolombe, XXXI, No. 418; 
Dalloz, Râp., Suppl.; Obligations, No. 2245). 

voință, gere !) interesele altuia, 
„fără cunoștința proprietarului, se obligă tacit a continuă gestiunea 
ce a inceput și a o săvârși, până ce proprietarul va puteă îngriji 
el însuşi. (Civ.-. 988 urm., 1093 $ 2, 1191, 1532, 1534, 1539— 

„1544, 1556, 1557, 1669 $ 1; C. Com. 323; Civ. Fr. 1372). 

1) „Gere* adică: administrează, conduce, 
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DESPRE QUASI-CONTRACTE Art, 987 

Text. Jr. Ant. 1372, — Lorsque volontairement on gere affaire d'autrui, soit que le propridtaire connaisse la gestion, soit qu'il ignore, celui qui găre contracte l'engagement tacite de continuer la gestion quil a commenete, et de Iachever jusqu'ă ce que le proprictaire soit en Gtat dy. pourvoir lui-mâme; îl doit se charger egalement de toutes les dependances de cette mâme affaire, se soumet î toutes les obligations qui resulteraient d'un mandat expres que lui aurait donnt le proprictaire. 
4 

Bibliografie (continuare). 
CoxsTANTISESCU Jac. N., Notă sub Trib. Putna S, 1. 225 din: 14 Iunie 1925, Pand. Rom. 1925, II, 134; 
Perir EvcEx, Notă sub C. de 
Vâncoruei Cezan, Notă sub C 

1925, 1, it? 

INDEX ALFABETIC , 
(la doctrină), 

Absenţă 84, 05, 
Acceptare 61. 
Accesorii 0, 
Accidente 48, 
acte de conservare 43, 50, 
Acte de dispoziţie 49—352, 
Acţiune 55—59, 
Acţiune de in rem verso 

23, 34, 71. 
Acţiune indirectă 73, 
Acţiune nenotiorum gos- 

Contraria 3, 22—35, 
4 

tor 
73 

Acţiune negotiorum ges- 
tor directa 3, 

Administraţie bună 38, 42, 
+4. 45, 46, Si, 

Apel 0). 
Apreciere suverană 51,52. 
Arendare 46, 
Asigurare 40. 
Beneficiu, a se vedeă cu- 

vântul: „Profi. 
Calitate 57, 58. 
Capacitate 15, 68, 10, i, 
1274, 

Cauţiune 65, 
Cesiune 73, 
Cheltueli 2, 3, 
Clădiri 46. 
Comună 69, | 
Condiţiuni esenţiale 6, 9, 

13. - 
Confirmare 20. 
Conservare 43, 50, 
Consimţimânt tacit 5, 
Continuarea gestiunei 175, 

76, 8, 79, 82, 83, 84. 
Contract de căsătorie 54, 
„Convenţiune 17.. 
Cuasi-contract 1 urm, 
Cuasi-contract bilateral 3, 
Cuasi-delict 74, . 
Cunoştinţa stăpânului 21 

—35, 31, 32, 
Definiţie-1, 2, 
Denaturare 43, 
Dobânzi 47, . 
Donaţiune 39, 10, 41, 54,61, 
Dotă 54, 
Dovadă 41, 86. 
Echitate 5. - 
Fapt voluntar 14—17, 
emee măritată 72, 

Fidejusiune 653, 
Fraudă 38, | Ă 
Gerant 4, 9, : 
Gerarea afacerilor proprii 

8, 10, 33—36, 
Gestiune de afaceri î urm. 
Gestor 4, . 
Grindină 48, : 
Hotărire 57, 38, 
Imbogăţire pe nedrept 3. 

| Imobile 46, 62, 
Incapacitate, a se vedeă 

cuvintele: „Capacitate=* 
sAMinor*, 

Incendiu 18. 
Indemnizaţie 72, 
Ingratitudine 53, 
Inovare 43. 
Inscripţie 63, 
Inştiinţare 83, 
Intârziere 47, *. Intenţiune 2, 15, 16, 34, ŞI. di 
Intreruperea prescripţiei 

Ey) ' 
Inutilitate Gt. 
Inotecă 62, 63, . - 
Jurâmânt 54, 
Lege 17. 
Liberalitate 30, 40, 41, 53, 

Gt, - 
Locaţiune 46, 

" Lucrări agricole 16, 
L.ucrători 46. 
Mandat 18—21, 26 —30, s3— 

55, 59, 61,62, 81, ” 
Marturi 86, 
Minori 37, 60, 72, 
Necesitate 45. 
Nvlitate 2, - 
Obligaţiuni 3, 5, 70, 72, 

73, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 
Opoziţie 4, . - 
Opunere 22—25, 
Ordin, a se vedeă cuvân- 

tul: „Mandate, 
O:dine publică 50, . 
Pericol 76, 
Persoană existentă 13. . 
Persoană fictivă 12, 
Plata unei datorii 11, 40, 

, 65. 
Pluralitate de afaceri 7, 
17 

Prescripţie 47. 
Prezumpţiune 5, 26, 
Probă i, 8, , 
Proces 55—59, 
Procură, a se vedeâ cu- 

Vântul: „Mandat“, 
Profit 30, 42, 45, 
roprietar +. 
unere în intârziere 47, 

Ratificare 2%. 
eciprocitate 3, 
ecolte 46. -   ecurs 60, . . „ Reinoirea inscripţiei 63, 

Reparaţii 43, 46, : 
evocare 54. 

Schimbare 43, 
Servitori 46. 
ucoteli 2,   Stăpân +, 10. 

Apel Douai, S. [, 15 Dee. 
- - Apel laşi $. I|, 151 bis din 9 Octombrie 1924, Pand. Rom. 

” țiuni reciproce "între 'gerant şi 

„negotorium 

1925, Jur. Gen. 1926, No. 1502; 

Stipulaţie pentru altul 66, 
uccesiune vacantă 12, 

Terţe persoane 8, 35, 3, 
72, 74 72, 74. 

Tutor 37, 

Vindere-cumpărare 46, 49 
—5, . 

Voinţă, a sc vedea cuvin= 
tele: „Fapt voluntar“, 

Doctrină, 

[. Există gestiune de afaceri, când ci- Neva gerează, cu voință afacerile unei crsoane fără mandat. (Dalloz, Râp., O- ligations, No. 56; Alexandresco, % p. 311, 319). 
2. „Gestiunea de afaceri poate fi de- finită: un quasi-contrat prin care ci- neva, cu voință şi fără cunoştinţa proprie- tarului, îndeplineşte oarecare acte juridice privitoare la patrimoniul altuia, cu inten- liunca de a da socoteală (art, 1541) Şi de a fi indemnizat de cheltuelile şi obli- gațiunile personale ocazionate prin ges- tiunea 'sa (ari., 991)". (Alexan resco, YV, p. 512). , “ 
8. Gestiunea de afaceri este un quasi: contract bilateral dând naştere la obliga- 

stăpân. și la două acţiuni: acţiunea negotiorum ge- stor directă prin care stăpânul cere so- coteală de gestiune craniului şi acţiunea gestor  contraria prin care gerantul cere dela stăpân restituirea chel tuclilor făcute cu gestiunea. (Mourlon, II, No. 16614; Alexandresco, V, p. 511, nota 2, 323). ME 
4. Persoana care întreprinde gestiunea se numește" gerant sau gestor iar accâ pen- tru care este întreprinsă gestiunea se nu- meşie: proprietar sau „Stăpân. (Alexan- dresco, V, p. 311). - 

6. Prima condițiune necesară pentru for- marea, quasi-contractului de gestiune de afaceri, este existența unei afaceri a al- tuia. (Dalloz, Râp,, Obligations, No. 5388: 
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Art. 987 

Suppl., Obligations, No. 2246; Alexan- 
dresco,. V, p. 315). 

Tu Gestiunea poate aveă de obiect op 
singură afacere, un ansamblu de afaceri 
sau mai multe afaceri distincte. (Demo- 
lombe, XXXI, No. 107; Dalloz, Rep., Obli- 
gations, No. 5389; Suppl., Obligations, No. 
2246; Larombitre, Obligations, Art. 1572— 
1575, No. 5; Alexandresco, V, p. 313 urm.). 

8, In cazul când afacerea priveşte pe 
gestionar şi pe o altă persoană, poate există 
quasi-contractul de gestiune de afaceri 
însă numai în 
soane. * (Larombitre, bligations, Art, 
1572—1573, No. 6; Dalloz, tâv., Obliga- 
gations, No. 5391; Laurent, XX, No. 522 
urm.; Alexandresco, V, p. 317). 

9. O altă condiţiune necesară pentru 
formarea  quasi-contractului de gestiune 
de afaceri este ca să existe cel puţin două 
persoane, adică un gestionar care gercază 
afacerea şi o alta a cărei afacere este 
gerată.  (Larombitre,  Obligations, Art, 
1572—1523, No. 6; Dalloz, Râp., Obliga- 
tions, No. 5590). 

10. Dacă o persoană gerează o afacere 
a sa proprie, în credinţa că gercază a- 
facerea altuia, nu există: gestiune de a- 
faceri. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 5390: 
Alexandresco, V, p. 315, 316). 

|. Deasemenea dacă o persoană plă- . 
teşte datoria sa proprie iar nu a altuia, 
sau plăteşte o datorie care nu există în 
realitate, nu face o gestiune de afaceri. 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 5390). 

12, Pentru existența quasi-contractului 
de gestiune de afaceri, nu este necesar ca 
persoana. a cărei afacere este gerată să 
ie o persoană reală, ci poate fi Şi 0 per- 

soană fictivă, cum ar îi de exemplu o 
succesiune vacantă.. (Larombitre, Obliea- 
tions, Art. 1372—1573, No. 6; Dalloz, Rep. 
Oblirations, No. 5392). 

(3. Pentru ca să poată avcă loe ges- 
tiunea afaceri, se cere ca intervenţiunea 
celui de al treilea să se producă în interesul 
unci persoane existente, (Alexandresco, V, 
p. 309). 

[4.. Pentru ca să existe quasi-contrac- 
tul de gestiune de afaceri, trebueşte ca 
administraţia bunurilor altuia să fie [ă- 
cută în mod voluntar. (Toullier XI, :No. 
28; Larombitre, Obligations, Art. 1572— 

„1375, No. 4; Dalloz, Rep., Obligations, No. 
5595; Alexandresco, V, p. 311, 318). 

15. Condiţiunea existenței voinţei în 
gestiunea de afaceri înseamnă ca gerantul 
să fie capabil, să nu fie obligat la ges- 
tiune şi să. aibă intenţiunea de a geră a- 
facerile altuia. j(Wemolombe, XXI, No. 
56 urm.: Laurent, XX, No. 321; Alexan- 
dresco; V, p. 318). 
„16, După altă .părere, intenţiunea ge- 
rantului nu joacă nici un rol în gestiunea 
de afaceri. (Larombiăre, Obligations, Art. 
1572, No.:18). . . 

7, Prin expresiunea: „cu voință“ în- 
trebuințată în art. 1572 c. civ. fr. (9S7 
c. Civ. rom.),-se marchează deosebirea care 
există între gestiunea de afaceri propriu 

DESPRE QUASI-CONTR ACTE 

rivinţa Gărții acestei per-. 

ment, No. 529; Mandat, No. 8: 

Codul civil 

zisă şi situaţiunile juridice ale acelor per- 
soane care gerează bunurile altuia fie în 
virtutea unei convenţiuni, fie prin auto- 
ritatea singură a legei. (Dalloz, Rep., O- 
bligations, No. 5393), 

8. Peniru existența quasi-contractului 
de gestiune de afaceri, trebueşte ca acela 
care gercază afacerile altuia să nu o facă 
în virtutea unui ordin al celuia ale că- 
ruia afaceri le gerează, căci altfel ar 
există un mandat. (Larombitre, -Obliga- 
tions, Art, 1372—1573, No. 3; Dalloz, Râp., 
Obligaiions, No. 5406; Alexandresco, W 
p. 311, 518). 

19. Dacă acel care gerează afacerile 
altuia “a primit un mandat expres sau 
tacit, obligaţiunile dintre părți se nasc 
din contract iar nu din quasi-contract care 
se formează fără convenţiunea părţilor. 
(Alexandresco, Y, p. 341, text şi nota 3, 
318). : 
20, Dacă stăpânul ratilică gestiunea, 

ratificarea echivalează cu un ! adevărat 
mandat. (Alexandresco, ;V, p. 311, nota 
3, 344 urm). 

21. :n dreptul nostru, după art. 987 
C lv. rom, care modifică art. 1372 c. civ, 

fr., pentru ca să existe gestiune de afaceri, 
trebueşte ca gestiunea să se fi făcut fără 

„cunoştinţa stăpânului, căci dacă el a cu- 
noscut gestiunea există mandat tacit. (A- 
lexandresco, V, p. 318). 

22. Dacă proprietarul cunoscând ges- 
tiunca se opune şi gerantul lucrează con- 
tra voinței proprietarului, după o părere, 
gerantul în acest caz nu va aveâ nici o 
acțiune contra proprietarului deoarece el 
a înteles să facă o liberalitate. (Toullier, 
NI, No. 55; Duranton, AI, No. 19; Au- 
bry et Hau, cd. 4-a, 1v, $ 441, text şi nota 
19, p. 726; Laurent, XVII, No. 459; XX, 
No. 336 _urm.). - 
23, După altă părere, în acest caz ge- 

rantul va avcă contra proprietarului ac- 
iunea de in rem verso, (Demolombe, 
KXĂI,_ No. 89; /Larombitre, Obligations, 

Art. 1375, No. 24% Troplong, Cautionne- ' 
: Mourlon, 

II, No. 1669; Marcade, Art. 1575, No. 4; 
Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 

349 bis, IV). 
24. Oricare ar îi părerea. ce 'sar a- 

doptă, în orice caz, gerantul nu poate 
aveă acţiunea în gestiune de afaceri, chiar 
atunci când proprietarul sar încăpăţână 
Să nu accepte gestiunea gerantului în mod 
ridicol, fără un motiv serios, deoarece nu 
poate există gestiune de afaceri când pro- 
prictarul îşi manifestă o voinţă contrară. 
(Laurent, XX, No. 336; Alexandresco, V, 
p. 321, 522). 

25, După altă 'părere;:dacă proprieta- 
rul se opune la gestiune în mod ridicol şi 

„fără nicl o cauză bine cuvântată gerantul 
a va aveă acţiune în gestiune de afaceri. 

(Mourlon, II, No. 1669). i : 
26. In cazul când în cursul unci ges- 

tiuni de afaceri intervine un mandat ex- 
pres sau tacit, tot cecace s'a făcut înainte 
de mandat va fi supus regulelor quasi- 
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„gations, No. 2256; Alexandresco, 

Codul civil 

contractului de gestiune de afaceri, iar 
ceeace s'a făcut posterior mandatului va 
[i supus regulelor dela mandat. (Dalloz, 
R€p., Obligations, No. 5454), , 
27, Există quasi-contract de gestiune de 

afaceri, chiar dacă gerantul a crezut că 
lucrează în virtutea unui ordin care nu 
fusese dat în realitate. (Larombiăre, Obli- 
ations, Art. 1372—1573, No, 3;  Dalloz, 
€p.. Obligations, No. 5407). , 

8. In cazul când mandatul ar fi fost 
dat de o persoană străină de afacere, ge- 
rantul va avcă o acţiune rezultată din 
mandat contra celuia ce i-a dat mandatul 
şi o acţiune rezultată din quasi-contractul 
de gestiune de afaceri contra persoanti 
ale cărei afaceri le-a gerat. (Larombiăre, 
Obligations, Art. 1372—1573, No. 3; Dal. 
loz. RE - Obliations, No. 5409), , 
29, d cazul când mandâtul dat w: fi 

nui, se va formă quasi-contractul de ses. 
timne_ de afaceri. (Demolombe, XXXI, No. 
68: Larombitre, Obligations, Art. 1572— 
1575, No. 3; Dalloz, Rep. Obligations, Nu. 
5407: Alexandresco. V, p. 511 nota 3), 

30. Tot ceeace face un mandatar peste 
Îmitele mandatului dat, constitue _un 
quasi-contract de gestiune de afaceri. (De- 
molombe, XAXI, No. 68: Larombitre, O- 
bligations, Art. (372—1573, No. 3;: Dalloz, 
Rcp., Obligations, No. 5088; Alexandresco, 
V, p. 311). 

83|, Pentru formarea quasi-contractu- 
lui de gestiune de afaceri, nu este nece- 
sar ca gerantul să fi ştiut în mod pozitiv 
în interesul cărei persoane el gera afa- 
cerile. — (Dalloz, Râp., Obligations, 
55395; Suppl., Obligations, No. 2256). 

2, 'Astlel, este format quasi-contrac- 
tul de gestiune de afaceri, când gerantul 
gercază afacerile altei persoane decât a- 

"ceea ale căror afaceri credeă că le crează. 
(Demolombe, XXXI, No. 79, $S0; Larom- 
biăre, Obligations, Art. 1572—1375, No. 7; Demante ct Colmet de. Santerre,! V, No. 
549 bis, VI; Mourlon, II, No. 1670; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 44, "p. 723; Dalloz, Rep., Obligations, No. 539; Suppl, Obli- 

» p. 316; 
Contra: Laurent, XX, No. 325). 

- 83, Există quasi-contractul de gestiune 
de afaceri, după o părere, atunci când 
gerantul gercază afacerile altuia, crezând 
că-și gerează afacerile sale proprii. (Du- 
ranton, XIII, No. 648; Massâ et Yerg€ sur Zachariae, IV, $ 622, nota 3, p. 5; Mar- cad6, Art.- 1575, No. 3; Dailoz, Rp. O- ligations, No. 539; Suppl., Obligations, 
No. 2255). 
34, După altă părere, nu se poate 

forma quasi-contractul de gestiune de a- 
faceri când cineva gerează afacerile al- 
tuia crezând că-şi gerează afacerile sale 
proprii, deoarece lipseşte intențiunca de 
a geră afacerile altuia: în acest caz, acel 
care a 'gerat afacerile altuia va avea con- 
tra acestuia acţiunea de in rem verso, (De- 
molombe, XXXI, No. si; Mourlon, II, No. 1670; Demante et Colmet de Santerre, V. 
No. 549 bis, V; Aubry et Rau, ed. s-a, 

N 
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„gestiunea este făcută atât .în 

No. |. 

„bicre, 

Art. 98% 

IV, $ 441, nota.17, n. 736; Dalloz, hâp., Suppl.: Obligations, No. 2255; Laurent, 
XA, No. 324; Alexandresco, V, p. 316, 317). 
35, Există gestiunea de ahiceri când 

interesul gerantului cât şi în interesul unui terţ. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 5404; Lau- rent, XA, No. 322 urm;; Alexandresco, V, p. 317). 
36. Acel care a gerat numai în vede- rea propriului său interes, nu poate intro= duce acţiune de gestiune de ataceri contra 

unui terţ, cu toate că afacerea a provocat " oarecare folos acestuia. (Larombitre: Obli- 
ations, Art. 1372—1573,: No. 8; Dalloz 
tep., Obligations, No. 3402). : 
37, Există quasi-contract de gestiune . 

de afaceri chiar dacă afacerea gerată nu cră personală celui în folosul căruia a 
fost făcută, însă acesta eră interesat să sc facă, cum ar fi cazul când afacerea este a unui minor şi când gerantul este considerat că a făcut gestiunca de afaceri pentru tutor. (Durantan, XIII, No. 639; Larombicre, Obligations, Art. 1572—1375, No. 9; Dalloz, Rep. Obligations, No. 5405; Alexandresco, V, p. 316). 

38, Există quasi-contract de gestiune de afaceri, chiar dacă gerantul a lucrat cu intenţiune frauduloasă de a spolia pe acel ale cărui afaceri au fost gerate, bine înţeles în limita profitului ce l-a tras a. cesta. -(Toullier, XI, No, 38; Duranton, XIII, No. 649; Larombitre, Obligations, 
Art. 1372—1573, No. 20; Dalloz, Rp. O- 
bligations, No. 5398), 
39. Pentru ca să existe gestiune de afaceri, trebucşte” ca gerantul să nu fi 

lucrat cu intențiune de a face o liberali- 
tate. (Demolombe, XXXI, No. 84; Larom- 

Obligations, Art. 1373, No. 25; Mourlon, Il, No. 1667; Laurent, XX, No. 525; Alexandresco, V, p. 520), . 
40, Asticl, nu există gestiune de afa- ceri când cineva plăteşte pe un creditor cu intențiunca de a face o donațiune de- bitorului. (Alexandresco, V, p. 522, 323). 
& i. Intenţiunea de a dărui nu se pre- supune, ci trebueşte să fie dovedită în mod ncîndoios. (Alexandresco, V, p. 335). 
42, Pentru ca să existe gestiune de afaceri, trebueşte ca afacerile roprictaru- lui să fie bine administrate, (Demolombe, XAAI, No. 185; Alexandresco,. V, p. 323). 43, Gestiunea de afaceri arc, în prin- cipiu, de obiect de a repară, de a con- servă, de a menţine iar nu de a schimbă, de a denatură sau de a inovă. (Demo- * lombe, XXXI, .No. 10$; Dealloz, Rp. Suppl., Obligations, No.: 2247; Alexan. dresco, V, p. 515, nota 2), ” 
4%. Cuvântul a geră Înseamnă a ad- ministră, așă încât gestiunea de afaceri nu-şi găseşte aplicațiunea decât la actele de administraţie. (Dalloz, Râp., Suppl., O- bligations, No. 2247; Alexandresco, V, p. 

515, nota 2), - N 
43, Pentru a se formă. quasi-contrac- tul de gestiune de afaceri, nu este nece-: 

sar ca actele de administraţie să aibă un. 
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, Art. -987 

caracter de necesitate, ci 
dacă rezultatul gestiunei a fost folositor. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Obbligations,. No. 
2247), 
46. Gerantul de afaceri poate face 

reparaţiuni de întreţinere ale imobilelor 
clădite, să angajeze servitori şi lucrători 
„pentru facerea lucrărilor agricole, să vândă 

"recoltele, să încheie sau reînoiască con- 
tracte de. închiriere sau arendare în con- 
dițiunile ordinare prevăzute de art. 1429 
„și 1450 e. civ. îr. (1263 şi 1269 c. cir. rom.). 
(Demolombe, XXANI, No: 109; Larombicre, 
Obligations, Art. 1573, No. +; Dalloz, Râp., 
Suppl.. Obligations, No, 2245; 
dresco, V, p. 315, nota 2). 

417. Deasemenea, gerantul de afaceri 
poate întrerupe o prescripțic, poate să 
pue în întârziere pe un debitor pentru 
a curge dobâuzile, poate da cu dobândă 
capitalurile, etc. (Demolombe, XXAI, No. 
109: Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 
2248). 
48, Deasemenea, gerantul de afaceri 

poate face un contract de asigurare con- 
tra incendiului sau a grindinci sau contra 
accidentelor. (Demolombe, XINI, No. 227; 
Dailoz, Rep., Supp., Obligations, No. 2248; 
Alexandresco, Y, p. 515, nota 2). 
49, Gerantul d afaceri nu poate, în 

principiu, să facă acte de dispoziţiune. - 
_ (Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 

2249; Alexandresco, V, p. 515, nota 2). 
"50, Dacă însă actele de dispoziţiune 
au caracterul de acte de conservare, ele 
pot fi făcute de gcrantul de afaceri. (De- 
molombe. XXXI, No. 
Suppl., Obligations, No. 2249). 

54. Tribunalele vor apreciă în 
Suveran -caracterele actelor făcute de ge- 
rantul de afaceri. (Dalloz, Râp., Suppl, 

" Obligations, No. 2249). 
52, În această apreciere tribunalele 

vor uză' de cca mai mare rezervă, când 
va fi vorba de un act de dispoziţiune 
îmnortant. (Dalloz, Rep., Suppl., Obliga- 
tions, No, 2249), 
53, Gerantul de afaceri nu poate face 

actele juridice în care o persoană nu poate 
fi reprezentată prin alta. (Dalloz, Rep. 
Suppl., Obligations, No. 2250). 
54, Astfel gerantul de afaceri nu poate 

". face: contract de căsătorie, cererea de re- 
“xocarea -unci donaţiuni pentru cauză de 
“ingratitudine, prestarea "unui jurământ. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 
2250). - i 
"55, O persoană nu poate fără un man- 
dat convenţional sau legal să lucreze în 
justiție în numele său propriu entru in- 
teresul altuia. (Dalloz, Rep, Suppl., O- 

- bligations, No. .2250). : 
56. O persoană poate lucră, după o 

părere, în. justiţie în numele altuia, iîn- 
tentând o acţiune ca gerant 'de- afaceri în 
numele altuia. (Daltoz, Râp., Suppl., O- 
bligations, No. -2250). | 

57, Când gerantul lucrează în justi-. 
ție în numele altuia, partea adversă poate 
să-i opue lipsa de-calitate deoarece dacă 
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este. deajuns * 

“a gerantului. (Demolombe, XNXI, No. 

Alexau-: 

109; Dalloz, Râp., 

mod 

“tiune de afaceri. ( 

Codul civil 

hotărîrea pronunţată ar fi defavorabua 
- stăpânului ale cărui afaceri au fost erate, 

lipsa de calitate 
402; Sa 

acesta va puteă opune 

Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No, 2250), 
58, Dacă partea adversă a acceptat 

discuțiunea, hpsa de calitate, care nu 
este de ordine publică, s'a acoperit și stă- 
pânul ale cărui afaceri au fost gerate se 
va puteă prevală de hotărîrea pronunţată. 
în urma concluziilor gerantului de afaceri 
(Demolombe, XXXI, No. 122; Daltoz, R6p., 

„Suppl., Obligations, No. 2250). 
59. După altă părere, gerantul de a- 

faceri nu poate reprezentă pe cineva în 
justiție, deoarece pentru aceasta se cere 
neapărat o procură legalizată. k(Alexan- 
dresco, V, p. 314, nota). 
60. Un gerant de afaceri poate face 

opoziţie, apel sau recurs în numele altuia 
și un asemenea act este valabil dacă a- 
cesta îl ratifică înlăuntrul termenului util. 
(Alexandresco, Y, p. 514, nota 315, nota). 

6([. Gerantul de afaceri nu poate ac- 
ceptă în mod valabil o donaţiune făcută 
stăpânului, deoarece art. 933 e. civ. în. 
(care a fost suprimat ca inutil de legiui- 
torul român), cere pentru acceptarea unei 
donaţiuni prin mandatar o procură auten- 
tică. (Demolombe, XX, No. 15$; Troploneg, 
Donations, III, No. .1î11; Mareade. Art. 
953, No. 2; Dalloz, Rep., Suppl., Obliga- 
tions, No. 2251). 

62, Deasemenea, gerantul de afaceri 
nu poate constitui în mod valabil o ipo- 
tecă asupra bunurilor imobile ale stă- 
pânului, deoarece constituirea unei ipoteci 
se poate face sau de proprietar sau de 
mandatarul său _cu . procură autentică. 
(Demolombe, XNXI, No.. 224; Pont, Pri- 
vileges ct hypotheques, No. 470, 657; Dal- 
loz, Râp., Suppl., Obligations, No. 2231). 

62. Gerantul de afaceri poate cere 
inscripția sau să rcînoiască inscripția unei 
ipoteci care_a fost valabil constituită. 
(Aubry et Rau, ed..-a, IV, $ +4, p. 
725; Dalloz, Râp., Obligations, No. 540; 
Suppl., Obligations, No. 2251; Iluc, VIII, 
No. 379, 585). SI 
64. Legea prevede unele acte juridice 

care not formă obiectul unci gestiuni de 
afaceri: astfel, din art. 1236 c. civ, în. 
(1095 c. civ. rom.),. rezultă că stingerea 
unci datorii 'procurată altuia, poate face 
obiectul unei gestiuni de afaceri. (Dalloz, 
Rep., /Obligations, No. 165%; Suppl., O-.: 
bligations, No. 2252). + | 

65, Deasemenea, în art. 2028 c. civ. 
Îr. (1669 c. civ. rom), se prevede un act 
de gestiune. de ataceri şi dacă cauţionarul 
a plătit o 'datorie are recurs contra de- 
Ditorului principal prin acţiunea de ges- 

Balloz, Râp., Suppl.. 
Obligations, No. 2259), 

636. Deasemenea, promisiunea sau sti- 
pulațiunea pentru altul, poate implică o 
gestiune de afacere, (Dalloz, Rep., Suppl. 
Obligations, No. 2252). 
-67, Quasi-contractul de gestiune de a-



Codul civil 

„faceri se formează între orice persoane. 
(Dalloz, Rep. Obligations, No. 5414). 
GR. Quasi-contractul de gestiune de a- 

aceri se poate formă cu toate că persoana 
a cărci afacere a fost gerată este un în- 
capabil cum ar fi un minor. (Merlin, RE- 
ertoire, Quasi-contrat, No. 5; 'Toullier, 

AL, No. 39; Demolombe, XXXKI, No. 100; 
Aubry et Rau, ed. s-a, IV, $ 441, :p. 733; 
Dalloz, Rp., Obligations, No. 34144 Suppl, 
Obligations, No. 2259; Laurent, XX, No. 
512, 539; Huc, VIII, No. 5$0; Alexandresco, 
V, p. 309). , , 
69, Astfel o comună poate fi obligată 

printrun  quasi-contract de gestiune de 
afaceri făcut în interesul său. (Demolombe, 
ANAL, No. 100 bis; Dalloz, Râp., Suppl., 
Obligations, No. 2259; Laurent, XX, No. 
359; Alexandresco, Y, p. 309; Contra: Iluc, 
VIII, No. 380). , 
70. Quasi-contractul de gestiune de- 

afaceri se poate formă, după o părere, 
chiar dacă gerantul nu are capacitatea 
de a se obliză. (Foullier, XI, No. 39, 40; 
Duruvien XÎLT, No. 662, 663: Larombitre, 
Obligations, Art. 41574, 9; )Dalloz, RE . 
Obligations, No. 5414, 5415; Suppl, Obli-.. 
gations,_ No. 2260). , „ 

7 |. După altă părere, incapabili care 
au gerat afacerile altuia nu pot fi ținuți 
decât de acțiunea de in rem verso sau 
de acţiunea de quasi-delict din cauza pre- 
judiciului ce au putut să-l cauzeze. (Del- 
vincourt, III, p. 215; Demolombe, XANI, 
No. 93, 94, 095; Demante et Colmet. de 
Santerre, V, No, 547 bis II; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 441, text şi nota i, p. 722; Dalloz, Rep., Obligations, No. 5415, 5433; Suppl., Obligations, No. 2260; Laurcnt, XA, No. 512; Alexandresco, V, p. 308). 
72, Obligaţia pe care minorul sau, fe- 

mcea fmăritată au contractat-o faţă” de terți în interesul gestiunei de afaceri, este supusă regulelor ordinare "asupra obliga- țiunilor luate de incapabili. In acest caz 
terții nu au acţiune contra minorului sau femeei măritate decât până la concurența indemnităţii ce au primit-o pentru ge- stiune. (Demolombe, MAXI, No. 99; Larom= bitre, Obligations, Art. 1574, No. 11: Dal- loz, Rep., Obligations, No, 3455; Suppl, „Obligations, No. 2201; Alexandresco, V, p. 308). , . 

793. In acest caz, gerantul poate cedă 
terţului acţiunile ce le-ar aveă “contra stă- pânului pentru obligaţiunile ce le-a con- tractat în vederea gestiunei de afaceri. 
(Demolombe, XXXI, No. 99; Larombitre, 
Obligations, Art. 1574, No. 12; Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 2261). 

14, Deasemenea, dacă gerantul nu a intentat acţiunile ce le are contra stăpâ- nului, terțul poate introduce el aceste ac- țiuni în numele gerantului incapabil. (Dal- loz, Rep., Obligations, No. 5435). 
15, Potrivit dispoziţiunilor art. 1572 

(982 c. civ. român), gerantul este: 
continue gestiunea începută şi. 

e. civ. În, 
obligat să 
a 0 săvârşi până ce proprietarul va puteă îngriji cl însuși. Această obligaţiune este 

DESPHE QUASI-CONTRACTE 

Li 

Art. 987 

motivată de consideraţiunea că prin ames-. tccul său cl a putut împiedecă pe altă persoană să întreprindă acceaş gestiune. 
(ue, VIII, No. 381; Alexandresco, V, p. 
325). 
76. Potrivit dispoziţiunilor art. 1372 €. Civ. Îr. (987 ce. civ, TOnI.), gerantul de afaceri este obligat să continue gestiunea 

pe care a început-o. Această regulă îşi 
găseşte aplicaţiunea numai atunci când există pericol ca gcrantul să părăsească gestiunea. (Demolombe, „XĂXI, No. 132: urm.; Larombicre, Obligations, Ari. 1572— 1575, No. 22 urm.; Demante et Colmet de Santerre,_V, No. 332; Dalloz, Rep, Obligations, No. 5418: Su |., Obligations, No. 2265; Laurent, XX, No. 527), 

41. Gerantul nu feste obligat să în- tindă gestiunea sa şi la altă afacere dis- tinctă şi independentă, chiar dacă inte- resele stăpânului ar suferi când aceasta altă afacere nu este gerată. (Demolombe, NAIL, No. 130; Larombitre, Obligations, Art. 1572—1575, No. 24; Dalloz, Rp. O- bligations, No. 5419; Suppl., Obligations, No. 2266). : 
18. Gerantul care a început gerarea mai multor afaceri distincte şi indepen- dente una de alta este obligat să le con- tinue şi să le ducă la bun Sfârşit pe fie- care dintre cele, fără să fie obligat a se ocupă de gestiunea altor afaceri. (Demo- lombe, XXAI, No. 130; Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 2266). 
79. Gerantul care a început gestiunea | gencrală a afacerilor unui Stăpân, este „obligat să o continue până la sfârşit. (De- molombe, XXXI, No. 130; Larombitre, O- bligations, Art. 1572—1573, No. 25; Dal- loz. Râp., Suppl., Obligations, No. 2266). 80, Art. 1572 €. civ. francez corespun- zător art. 9S7 e. civ. rom. adaugă că ge- rantul trebucşte să se însărcineze cu toate dependinţele 'afacerei pe „care o ge- rează, adică cu toate operaţiunile accesorii ale afacerei. Această dispozițiune deşi a fost eliminată de legiuitorul român se a- plică şi în dreptul român, căci altfel a. acerile stăpânului nu ar fi bine admini- strate. (Alexandresco, -V,.p. 325). : - 81, Art. 132 e. civ. fr, corespunzător art. 957 c. cir. rom., cuprinde al doilea alineat prin care se prevede. că gerantul este supus la toate obligaţiunile care ar rezultă dintr'un mandat CXpres ce sar | fi dat proprietarului. “Această asimilare între mandat şi gestiunea de afaceri, în lipsă de ext, nu poate să aibă loc în legislaţia română. (Alexandresco, YV, p. : 325, 326, 332, 533). - . 
82. Potrivit dispozițiunilor art. 1572 c. civ. În. (987 c. civ. Tom.), gerantul ste obligat să continue destiunea ce a început până ce proprietarul va putea îngriji el insuși.  (Larombiere, Obligations, Art, 1572—1273, No. 27; Dalloz, Rep., _Obli- gations, No. 5425; Alexandresco, V, p. 325). - 
83. Proprietarul este considerat că poate îngriji el însuşi de afacere, atunci 
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când gerantul l-a înștiințat -în mod util. 
(Dalloz, Rep., Obligations, No, 5425). 

84, Dacă proprietarul care a dispărut 
lăsând în părăsire afacerile sale, se gă- 
seşte în- stare de prezumpţiune de 'ab- 
senţă, gerantul nu va fi obligat să .con- 
tinue gestiunea începută, pănă la deela- 
rarea de absenţă. (Demolombe, XXXI, No. 
142; Demante.et Colmet de Santerre, V, 
No. 553 bis, |; Dalloz, nep., Suppl., Obli- 
gations,_No. 2268). : pf 

85, In caz de prezumpţiune de absenţă 
a proprictarului, gerantul de alaceri tre- 
bueşte cuprins în numărul persoanelor: 
interesate autorizate de art. 112 c. civ. fr. 
(98 c. civ. rom.), pentru a: provocă lua- 
rea măsurilor necesare de “către tribunal. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, 
2268). . 
86, Gestiunea de afaceri se va puteă 
dovedi . prin marturi şi prezumpţiuni de 
câte ori reclamantul a fost în imposibi- 
litate să-şi procure o dovadă scrisă. (Du-. 

DESPRE QUASI-CONTRACTE 

No. 

Codul civil 

ranton, XIII, No. 556: Demolombe, XXX, 
No. 15, 152; XXXI, No. 57, 159, 239; La- -: 
rombitre, Obligations, Art. 1548, No. 9; 
Troplong, Mandat, No. 147; Massc cet 
Verg6 sur Zachariae, IV, $ 692, nota 10, 
p. 7; Demante ct Colmet de Santerre, V, 
No. 322 bis I; Laurent, XIX, No. 539; XA, 
No. 313: Iuc, VII, No. 377; Alexandresco, 
V, p. 3%). E 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până 1a 1927). 

. Pentru existența şi validitatea ges- 
tiunei de afaceri, se cere elementul inten- 
țional al voinjei de a administră nentru 
altul, element a cărui inexistenţă face să 
nu existe nici acest quasi-contract. «(C. 
Apel Iaşi, S. II, 151 bis din 9 Octombrie 
1024, Land, Săpt. 2/1926, Pand. Rom. 1935, 

„ 117). | 
2, A se vedea: art. 1295. nota 9. 

„Art. 988. — Gerantele este obligat, cu toate că stăpânul a 
murit înaintea săvârşirei afacerei, a continuă gestiunea până „ce 
eredele va puteă lua direcţiunea afacerei. (Civ. 369, 987, 989, 1539, 
1559; Civ. Fr. 1373). 

Tot. jr. Art. 1373. — Il est oblig€ de continuer sa gestion, encore que 
le maitre vienne ă mourir avant que P 

” Pheriter ait pu en prendre la direction. 
! 

„Doctrină. 

1, Potrivit 'dispoziţiunilor art. 1575 c. 
civ. fr. (988 c. civ. rom), dacă proprie- 
tarul a încetat din viaţă, gerantul de a- 
faceri este obligat, chiar dacă nu ar fi 
pericol de întârziere, să continue gestiu- 
nea sa până când va fi înştiințat pe mo- 
ştenitor care. deci să poată luă direcţiu- 

„ nea  afacerei. (Larombiăre, - Obligations, 
Art, 1572—1575, No. 30; Dalloz, Râp., O- 
bligations, No, 5425; Alexandresco, V, p. 
325, 326, 348). : 
"9, Dacă gerantul de afaceri încetează 

din viaţă, moştenitorii săi nu sunt obli- 
gați, în general, să continue gestiunea. 
(Demolombe, XXXI, No. 1410, 141; Larom- 

-bitre, Obligations, Art. 1572—1575, No. 
„29; Demanie et Colmet de Santerre, YV, 
No. 552 bis, II; Dalloz, Nâp., Oblisations, 
No. 5426; Suppl., Obligations, No. 2267; 
Huc, VIII, No. 38; Alexandresco, V, p. 
326, nota 1). _ 

8. Această, soluţiune are loc mai ales 
dacă moştenitorii -gerantului nu s'au a- 

affaire soit consommte, jusqu'ă ce que 

mestecat în gestiunea afacerei.- (Dalloz, 
Rep., Suppl., Obligauons, No. 2267). | 

4, Dacă gerantul de afaceri încetează 
din viaţă, moştenitorii săi sunt obligaţi 
să' îndeplinească tot” cecace constitue o 
urmare necesară a gestiunei, făcând lu- 
crările urgente. a căror lipsă ar compro- 
mite gestiunea, iar dacă afacerea este 
de astfel de natură încât nu poate fi pă- 
răsită fără a se cauză mari pagube, mo- 
ştenitorii, dacă nu o termină, sunt -cel 
puţin obligaţi să înștiințeze pe proprietar. 
(Larombitre, Obligations, Art. 1572—1575, | 

"No. 29; Dalloz, Rep., Obligations, No. 5496; 
Suppl., Obligations, No. i 2267; Alexan-.. 
dresco, V, p. 326, nota (1).. | , 

5, Dacă proprietarul încetează din 
viaţă, acțiunea în gestiunea de afaceri 
trece la moștenitorul său care are dreptul 
să ceară gerantului . socoteli de gestiune; 
deasemenea acţiunea în gestiune de afa- 
ceri contra gcrantului, în caz de deces 
al acestuia trece la moștenitorul sau care 
succede obligaţiunilor autorului său. (Dal- 
loz, Râp., Obligations No. 5448). 

Art; 989.— Gerantele este obligat a da gestiunei îngrijirea 
unui bun proprietar. 
Civ. Fr. 1374). 

(Civ. 390, 990, 998, 1080 $ 1, 1084, 1540; 
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Codul civil DESPRE QUASI-CONTRACTE Art, 999 

Tezt, fr. Art, 1374. — II est tenu d'apporter ă la gestion de Vaffaire tous les soins d'un bon pere de famille. 
NEanmoins les circonstanees qui lont conduit ă se charger de Vaffaire, peuvent autoriser le juge î modârer ls dommages et intârâts qui resulteraient des fautes ou de la 

INDEX ALFABETIC 

“(a doctrină), 
Impiedecare 6. 
Imprumut 17, 19. 
Intenţie 32. 
Mandat 1,3, 5, 6, 19, 3), 21. 
Marturi 34. 

Bun proprietar 1, 2, 
Buni credinţă 15, 
Caz fortuit 14, 16, 
Cheltucli 34, 
Coa tivil francez 3. 
Confirmare 23, 27, Moştenitori 8, 
Datorie 7—44, 30, Plata datoriei 7=14, 30, Daune-interese 9, 10, 18, | Prescripţie i, 15, 

Probă 34 
Depozit 1, 3, Proprietar bun 4, 2. Diligenţă 2. Ratificare 24, 27, 
Dobânzi 8, 9, 10,13,19—25, | Refuz 12. 
Dol 5. | Registre 35, 
Dovadă 34, Remunerație 31, 2 Exigibilitate 7, 9, 10, 13, 13, 
Forţă majoră 14, 16, 

„ Gestiune de afaceri 1 urm, 
Greşeală 5, 

Responsabilitate '7, 12,16, 
Salar 3, %, 

Vindere-cumpărare 15. 

Doctrină, 

(. Gerantul este oblizat a da gestiu- 
nei sale îngrijirile unui bun proprietar in 
abstracto iar nu în concreto ca manda- 
tarul nesalariat sau 
lexandresco, Y, p. 336, 327). 

2, Gerantul trebucşie să aducă gestiu- 
„Rei sale îngrijiri mai bune decât aface- 
rilor sale dacă un altul mai diligent de- 
cât dânsul ar fi administrat mai bine, (A- 
lexandresco, V, p. 326, 327). 

8, Legea prevede mai multă severitate 
pentru gerantul de afaceri decât pentru 
mandatarul nesalariat sau pentru depozi- 
tar, deoarece pe aceştia din urmii i-a ales 
mandantul sau deponentul pe când ge- 
rantul s'a amestecat singur în adminis- 
trația afacerilor altuia, când poate sar 
fi amestecat altă persoană în această ad- 
ministrație. (Laurent, XVI, No. 224, 225; 
XA, No. 514; Alexandresco, V, p. 527). 

4. Articolul 1374 din codul civil fran- 
cez corespunzător art. 959 c. civ. rom. are 
un al doilea alincat pe care ligiuitorul ro- 
mân nu l-a reprodus. (Alexandresco, V, 
p. 524, nota'3). ” 

5. Gerantul de afaceri, ca şi manda- 
tarul, este obligat nu numai pentru do- 
lul său, ci şi pentru greşala sa. (Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 547). Di 

6. Gerantul poate fi obligat uneori mai 
riguros decât un mandatar; astfel, este 
cazul când gerantul s'a amestecat în ge- 
stiunea de afaceri, împiedecând pe o altă 
persoană care ar fi fost mai capabilă de- 
cât dânsul. (Larombitre, Obligations, Art. 
1574, No. 2; Dalloz, Rcp., Obligations, No. 
5421, 5428), 

7, Gerantul de afaceri este răspunzător 
de faptul că nu a achitat o datorie a sa 
proprie către proprietar, care a devenit 
exizibilă în_timpul gestiunii sale. (De- 
molombe, XXXI, No. 110; Larombitre, O- 

negligence du gtrant. 

-cată nici 

Socoteli 26—30, 33, 34, 35, 

ca depozitarul. (4- 

bligations Art, 1374, No. 14; Dalloz, Râp., 
Obligations, No. 5440; Suppl. Obligations, 
No. 2276; Alexandresco, V, p. 332). 

„ Dacă gerantul de afaceri are o da- 
torie către proprietar şi dacă termenul de 
prescripţie s'a îndeplinit în timpul ge- 
stiunei, prescripția atât pentru capital cât 
şi pentru dobânzi, nu va puteă fi invo- 

de gerant nici de moştenitorii 
săi. (Larombitre, Obligations, Art. 1374, 
No. 14; Dalloz, Rep. Obligations, 5440). 

9, Dacă gerantul de afaceri avcă o 
datorie de, achitat “proprietarului, care a 
devenit exigibilă în timpul gestiunci, ge- 
rantul va putcă fi obligat să plătească 
dobânzi dela data exigibilităţii creanţei, 
cu titlu de daunc-interesc, chiar dacă 
creanţa nu cră purtătoare de dobânzi. 
(Larombitre, Obligations, Art, 1374, No. ii; Dalloz, Rp» Suppl., Obligations, No. 
2276), 

IQ. Accastă soluțiune are loc numai 
dacă datoria a devenit exigibilă în tim- 
pul gestiunei_gerantului de' afaceri. (De- 
molombe, XXXI, No. 148; Dalloz, Rep. 
Suppl., Obligations, No. 2276). 

[(„ Geraniul nu cste răspunzător de 
faptul că nu a cerut dela ebitorii -pro- 
prictarului plata datoriilor lor, deoarece 
el nu are calitatea să-i oblige pe aceştia 
să plătească.  (Larombiăre, Oblizaticns, 
Art. 1574, No. 15: Dalloz, Rp. - Obliga- 
tions, No. 5440; Suppl., Obligations, No. 
9974), Ă , 

(9. Dacă însă gerantul va refuză să 
primească plata oferită de debitorii pro- 
rietarului, cl va fi răspunzător. (Demo- 
ombe, XXXI, No. 152; Larombitre, O- 

'bligations, Art. 1374, No. 15; Dalloz, Rep. 
Suppl., Obligations, No. 2274). 
„13. In cazul când gerantul de afaceri 
este. creditorul proprietarului şi creanța . devine exigibilă în timpul gestiunei sale, 
el este obligat să-şi achite sie însuşi da- 
toria cu banii ce se găsesc în patrimoniul proprietarului. : (Demolombe, XXXI, No. 19; Larombiere, Obligations, „Art, 1574, o. î6; alloz, Râp., Suppl., Obligations, 
No. 2277; Alexandresco, Y p. 332). î 

14. Dacă în cazul precedent gerantul de afaceri nu-şi încasează creanța ce o are „ contra  proprictarului, pot rezultă două consecinţe: mai întâi, cl nu va mai avcă dreptul la dobânzi după scadenţa 
creanţei și apoi dacă banii ce se aflau În “patrimoniul proprietarului în timpul 
g&estiunei sale se pierd, chiar dintr'un Caz de forță majoră, el nu va mai aveă drep- tul să-şi încaseze creanţa, deoarece .a pu- “tut să evite această pierdere dacă între- buinţă banii la lata creanței sale. (De- :: m6lombe, XXX? No. 149; Dalloz, Rp. 
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Suppl., Obligations, No. 2277; Comp: 
Alexandresco, V, p. 332). i 
“15, Dacă gerantul a cumpărat cu bună 

credință lucrul proprietarului dela o per- 
soană care nu eră. proprietarul lui, el îl: 
va putcă dobândi prin prescripțiune dacă 
în tot timoul până la prescripţie el nu află 
că stăpânul este proprietarul lucrului. (A- 
lexandresco, Y, p. 332, nota 4). 

16. In general, gerantul de afaceri nu 
răspunde de cazurile fortuite, afară de 
cazul când sa amestecat fără rațiune şi 
fără necesitate într'o afacere care nu-l 
priveă. (Toullier, XI, No. 36; Larombitre, 
Obligations, Art. 1374, No. 7; Dalloz, Rep., 
Obligations, No..5451; Comp.: Demolombe, 
ANAT, No, 146; Alexandresco, V, p. 3%9,. 
330). 

12, Dispoziţiunile art. 1882 e. cir. În. 
(1566 &. cuv. rom), dela împrumut nu-şi 
găsesc aplicaţiunea la gestiunea de afaceri. 
(Demolombe, XXXI, No. 154%; Larombitre, 
Obligations, Art, 1574, No. 5; Troplong, 
Mandat, No. 409; Dalloz,.Râp., Suppl., O- 
bngations, No, 2275; Alexandresco, V, p. 
330). | 

18. Dacă însă lucrul proprietarului ar 
fi de o valoare cu mult mai considerabilă 

- decât valoarea lucrului gerantului de afa- 
ceri, aceasta va trebui să sacrifice lucrul 
său, rămânând ca ulterior să fie despă- 
gubit de proprietar de valoarea lucrului 
său sacrificat. (Demolombe, XXAI, No. 
154; Larombitre, Obligations, Art. 1374, 
No. 5;. Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, 
No. 2275; Alexandresco, V, p. 351). | 

- 19, După o părere, dispoziţiunile art. 
1996-c. civ. În. (1544 c. civ. rom), dela 

" mandat sunt aplicabile şi Ja gestiunea de 
afaceri, așă încât gerantul de afaceri e 
dator a plăti dobânzi pentru sumele în- 
trebuințate în folosul său, din ziua între- 
buinţării lor, iar dobânzile sumelor ră-. 
mase, din ziua când i sau cerut acele 
sume. (Duranton, XIII, No. 667; Demo- 
lombe, XXXI, No. 169; Demante et Col-. 
met de Santerre, V, No. 352.bis, IV; Aubry 
ct Rau, ed. 4-a, 1V, S 441, p. 725; Dalloz, 
hep.: Obligations, No. 5442; Suppl., Obli- 

.gations, No. 2278; Laurent, XX, No. 3%6). 
20, După altă părere, dispoziţiunile 

art. 1996 ce. civ. în. (1544 c. civ. rom), îşi 
găsesc aplicaţiunea numai la: mandat, iar 
geraniul de afaceri rămâne supus regulei 
generale prevăzută de art. 1153 c. civ. în. 
(10S8 c. civ. rom.), potrivit căruia dobân- 
zile nu sunt. datorite decât din ziua ce- 
rerei în judecată. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1575, No. -19; Dalloz, Rep. 
Suppl:, Obligations, No. 2278; Alexan- 
dresco, V, p. 332, 535, 554). î 

2|, In această de a doua părere, dacă 
însă întrebuinţarea sumelor în folosul :său 
de către gerant, constitue din partea ace- 
stuia un act de rea gestiune care îi aduce 
lui un beneficiu sau aduce o pierdere pro- 
prictarului, el va datori cu titlu de indem- 
„nitate, dobânzi din -momentul' întrebuin- 
țării sumelor. (Lafombiăre, Obligations, 

DESPRE QUASI-CONTRACTE Codul civil 

Art. 1375, No. 19; Dalloz, hâp., Suppl., 
Obligations, No. 2278). 
29, Dacă gerantul a înirebuinţat o 

“sumă de bani a sa proprie în interesul 
proprietarului, el 'va aveă dreptul la do- 
ânzi, nu din ziua întrebuinţării banilor, 

ci din ziua cererii în judecată. (Larom- 
biere, Obligations, Art. 1575, No. 17 urm;; 
Demante ct Colmet de Santerre, V, No, 
354 bis, IL; Laurent, XX: No. 317, 330; 
XAVIII, No. 1S urm.; Ilue, VILI, No. 585, 
Alexandresco, V, p. 535), - 

23, Duvă altă părere în acest caz ge- 
rantul va aveă dreptul la dobânzi din 
ziua ' întrebuințării banilor în folosul 
proprietarului.  (Demolombe. ANAI, No. 
171; Mourlon, II, No. 1666; Marcad, Art. 
1571, No. 2; Aubry et Rau, ed. +a, 15, 
$ 441, nota 12, p. 724). 

94, Dacă însă proprietarul a ratificat 
gestiunea, expres sau tacit, geraniul va 
aveă fără îndoială dreptul la dobânzi la 
sumele întrebuințate în folosul proprieta- 
rului, din ziua întrebuinţării, deoarece 
ratificarea echivalează cu un adevărat 
mandat. (Demolombe, XANI, No. 209; La- 
rombicre,_ Obligations, Art. 1575, No. 21; 
Muc, VIII, 585; Alexandresco, V, p. 333). 
25, Dacă gerantul din socoteli a rămas 

dator cu o sumă de bani proprietarului, 
el va datori dobânda din ziua când i sa 
gcrut suma. (Alexandresco, V,:p. 334). 

2G. Gerantul de afaceri este obligat 
să 'deal socoteli proprietarului de gestiu- 
nea sa,- deşi legea nu-l supune la această 
obligaţiune. (Demolombe, XXAI, No. 157 
urm.; Larombicre, Obligations, Art. 1374, 
No. 13: Mareade, Art. 1372, No. 1; Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 5436; Suppl., Obli- 
gations. No. 2272: Laurent, XX, No. 53%; 
Iluc, VIII, No. 5S1; Alexandresco, V, p. 
531). - 
27, Proprietarul are dreptul să ceară 

gerantului de afaceri predarea socotelilor, 
chiar dacă a aprobat sau a ratificat ge- 
stiunca.. (Dalloz, -Rep., Obligations, No. 
54419). 

_- 28, Socotelile de gestiune cupririd tot 

„Obligations, No. .5457; Alexandresco,. 

ceeace gerantul a primit sau a trebuit să 
primească peniru proprietar. (Larombitre, 
Obligations, Art. 1374, No. 13; Dalloz, Râp., 
Obligations, No. 5437; Alexandresco, V, 
p. 551, 552). : ” . 
„29. Socotelile de gestiune vor cuprinde 

şi sumele pe ncdrept primite: de către ge- 

, 

rant,. afară de cazul când le-a restituit 
celor ce le-au plătit. (Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1574, No. 15; Dalloz,. Rep; 

p. 532).. - Su Ra 
__80,: Gerantul de afaceri nu poate trece 
în socoteli sumele de 'bani plătite fără să 
fic datorite,. ci numai cele datorite. (De- 
molombe, XXXI, No. 161 urm.; Dalloz, 

1, p. 532, text şi nota 3). . 
"8, Gerantul de afaceri nu are, în 

principiu, dreptul la plata vreunui salar 
sau reniuneraţii. (Demolombe, XNXI, No. 
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173: Dalloz, Râp., Su pl., Obligations, No. 
2295: Alexandresco, U p. 535, 350). . 
32. Cerantul de afaceri are dreptul la o remunerație, dacă din împrejurările de fapt rezultă intenţiunea proprietarului de 

a plăti un salar şi intențiunea _gerantului de a-l reclamă. (Demolombe, ANNI, No. 174: Dalloz, Râp., Suppl.. Obligations, No. 2296; Contra: Laurent, XX, No. 531; Muc, MIL No. 3S4; Alexandresco, V, p. 
350). 

535, 

38, Socotelile se vor da în formele or- 
dinare, fiind necesar a se alătură şi actele 
justificative. (Alexandresco, V, p. 331). 

4, Gerantul “la darea socotelilor nu 
va fi admis a dovedi cu marturi cheltuelile ce le-a făcut, deoarece a avut: posibitate 

Art. 990. — Gerantele nu răspunde de cât numai dacă fără intervenţiunea lui, afacerea s'ar Îi 
(Civ. 528,715, 989, 1540). 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Greşeală 3—8, 11, 
Mandat 6—9, 
Necesitate 5. 
Nealijenţă 5—8, 
Părinte de tamilie 5, 
Pluralitate de geranţi de 

afaceri 9, 10, 11, . 
Pricrpere 4, 3. 
Hesponsabilitate 3, 5—11, 
Solidaritate 9, 40, 11, 
Substituire 6, 7, B. 

Acţiune oblică 8, 
Bun proprietar 5, 
Codul civil francez 1, 2, 
Comercială afacere 10, 
Competenţă +, 3. 
Compromitere 3, 
Cuasi-delict 11, 
Culpă 1—8, 4. 
Culpa lata 3, 
Delict 11, 
Dol 3, 4, - 
Gestiune deataceri î urm. | 

Doctrină, 

1. Textul articolului 990 din codul ci- 
vil nu există în codul civil francez ci 
este adăugat de legiuitorul român. (4- 
lexandreseo, V, p. 524. nota 3). 

2, Legiuitorul român a înlocuit art. 
1574 $ 2 din codul 
990 din codul civil 
V, p. 327, nota 2). , 

- 8, Din dispoziţiunile art. 990 ce. civ. 
rom., rezultă -că atunci când 'geran- 

civil francez prin art. 
român. (Alexandresco, 

tul nu ar fi intervenit, afacerea ar fi fost. 
compromisă, gerantul răspunde numai de 
dol şi deci şi de culpa lata.. (Alexan- 
dresco, V, p. 327, 549, nota 3). 

4, O greşală mare echivalează cu dolul 
şi greşala se socotește mare atunci când 
gerantul nu a priceput ceeace toată lumea 
pricepe. (Alexandresco. V, p. 328). Ă 

„ Dacă 
facerile altuia fără nici o necesitate şi 
fără competență specială, el va fi. res- 
ponsabil de orice: greşală şi orice negli- 
jență pe care nu ar fi comis-o un bun 
ărinte de familie. (Demolombe, XXXI, 

No. 144; Alexandresco, V, p. 325, 349).- 
6. Gerantul de afaceri este răspunzător 

de faptele celui pe care și l-a substituit în 

  

DESPRE QUASI-CONTRACTE 

dovedite potrivit dreptului comun. 

gerantul sa amestecat în a- 

Art. 990 

să-şi procure dovada scrisă, ci ele vor, fi 
(De- molombe, XXX, No. 156; NXAI, No. 159; 

Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
522 bis, 1; Alexandresco, V, p. 331, nota +: 
Contra:  Larombitre, Obligations, Art. 
154$, No. 9; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
4Ss2, . 
38. La darea socotelilor, tribunalele vor 

putea ordonă ca gerantul să aducă regis- 
trele, actele şi notele privitoare ia ge- 
Stiunea sa, deoarece aceste acte sunt co- 
mune ambelor părţi. (iluc, VIII, No. 5S1; 
Alexandresco, Yi p. 531, 3532), 

A se vedea: art. 990 şi 991 3 „d din 
codul civil cu notele respectite. 

de dol, 
putut compromite *). 

. 

estiunca sa, deoarece este „în culpă că 
şi-a ales o persoană incapabilă sau negli- 

(Dalloz, No. Jentă, Rep. bligations, 
- 5432: Suppl., Obligations, No. POTZI; A 
lexandresco, V, p. 328). 

7. In acest caz, proprietarul are drep- 
tul să-şi exercite acţiunea sa fie dircet 
contra gerantului, fie contra celui pe care 
gerantul şi l-a substituit în gestiunea sa. 
(Dalloz, Rep, Obligations, No. 5452, 5447; 
Alexandresco, V, p. 329). 

8. In acest caz, proprictarul are con- 
tra substituitului o acţiune dublă: .0 ac- 
țiune în numele său propriu rezultată din 
gestiunea de afaceri şi o acţiune în nu- 
mele gerantului în baza art. 1166 c, cir. 
În, (974 c. civ. rom.), rezultată din man. 
datul ce i s'a dat de gerant. (Demolombe, 
AXAT, No.: 153: Larombitre, Obligations, 
Art..1374, No. 8; Dalloz, Rep. Suppl., O- 
bligations, No. 2271; Mareade, Ari. 1572, 
No. 1; Alexandresco,.V, p. 529). 
„9. In cazul când mai multe persoane 
au gerat în mod conjunct afacerile altuia, 
nu există nici o solidaritate între dânsele, 
aplicându-se prin analogie regulele pre- 
văzute de art. 1995 c. civ, fr. (1545 e. civ. 
rom-), la mandat. (Demolombe, XXXI, No. - 
156; Larombitre, Oblisations,. Art. 1574, 
No.. 17: Troplong, Mandat, No. 93; Dalloz, “ R€p»_Obligations, No. 5444; Laurent, XI, 
No. 515; Alexandresco, V, p. 329). 

10. Dacă însă afacerea va fi comer- 
cială, va fi solidaritate între: geranţii con- juncţi. (Alexandresco, V, p. 329). 

„Li Deasemenea dacă greşala comună 
a geranților ar constitui un delict sau 
quasi-delict ci vor fi obligaţi la des ăgu- 
piri în mod solidar. (Alexandreeso, N p. 
329). ! 

(2. A se vedceă: art. 9S0 din codul ci- 
vil. cu notele respective. . 

1) Art. O Cod. Civ. Român, nu are corespunzătorul său în Codul Napoleon, 
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Art, 991 DESPRE QUASI-CONTRACTE : “Codul civil” 

Art. 991, — Stăpânul ale cărui afaceri au fost bine adminis- 
trate, este dator a îndeplini obligaţiunile contractate în: numele 
său de gerante, a-l indemniză de toate acele ce el a contractat | 
personalmente, și a-i plăti toate cheltuelile utile și necesare ce a 
făcut. (Civ. 766 urm., 987, 993, 997, 1088, 1532, 1533, 1545, 1546 
urm., 1549, 1550, 1691; C. com. 109; Civ. Fr. 1375). 

Tezt, fr. Art. 1875. — La maitre dont Vaffaire a 6t6 bien administrte 
doit remplir les engagements que le gârant a contractts en son nom, Lindem- 
niser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes 
les d&penses utiles ou necessaires qu'il a faites. ) 

„Bibliografie (continuare), 

ToxEANU N. C., Observaţie -sub Cas. Roma, 22 Febr, 1922, Pand. Rom. 1925, III, +46. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acte de administraţie 46, 

Acte de dispoziţie 47. 
Acţiune de in rem verso 

10, 23,43, 44, 59, 62, 69, 
11—81. 

"Acţiune indirectă 56, 
Acţiune negotiorum ges- 
torum contraria 2, 10, 13, 
1, 49, 45, 

Administraţie bună 3. 
Alimente 58, 
Apreciere suverană 5, 6, 

Asigurare 67,. 
Avantaj 3-12 14,43, 3, 

Bună credinţă 46. 
Capacitate 61, 65, 68—72, 
Casă 8, 9. 
Cauţiune 32, 
Caz fortuit 80, 
Cheltueli de gestiune 12. 
Cheltueli necesare 1, 18, 

20, 22, 39, 40, 42, 
Cheltueli utile 1, 8,9,18— 

22, 39, 40, 42. 
Cheltueli voluptuoare 1, 
„18, 20, 22, 39, 40, 42, 
Confirmare 28, 60—67. 
Creditori 56, 
Culpă 9. | 
Cutremur 8. 
Datorie 29—3%2, 34, . 

" Descărcare 16, 17, 
Distrugere 8, 9. 
Divizare 14, 15, 
Dobânzi 26, 27, 28. 
Donaţiune,a se vedeă cu- 

vântul: „Gratuitate“, 
Dovadă 9, 3%, . 
Drept de retenţiune 39, 40. 
Efecte 70, 
Excepţiune 31. 
Exigibilitate 17, 
Fidejusiune 32, - 
Folos 3—12, 14, 43, 41,46, 

48, 52 
Forţă majoră 80, N 
Fraudă 46. 
Garanţie 17, 32, 
Gestiune de afaceri 4 urm,   

Gratuitate 12, 35—3%, 
Greşeală 9, 
Inbogăţire pe nedrept, a 

se vedeâ cuvintele: „Ac- 
țiune de in rem verso“, 

Imobile 67, 
Impiedecare 12, . 
Incendiu 8, 
Intenţie 12, 35, 36, 37, 57, * 

72, 76, . 
Interzicere 41—44, 
Inundaţie &. 
Invocare 31, 
Ipotecă 32. 
Legea locului 71, 72, 74. 
Lege personală 08, 69, 70. 
Liberalitate, a se vedeă 

cuvântul: „Gratuitate*, 
Mandat 13, 26, 27, 28, 60, 

61, 62, 
Naţionalitate, a se vedea 

cuvintele: „Capacitate“, 
„Legea locului“, „Lege 
personală“. 

Notificare 42, 
Obligaţie 16, 
6 „57, 

Pierdere 67, 
Plata datoriei 29—32, 34,. 
Pluralitate de afaceri 15. 
Pluralitate de stăpâni 33, 

Plus-valută 19, 23, 
Prescripţie.73—76, 
Prezumpţiuni 37, 38. 
Privilegiu 32, 
Probă 9,3%,  . 
Profit 3—12, 14, 43, 46, 4, 

17, 498—5, 

52. 
"- Ratificare 28, 60—67. . 
Reparaţii 8, 20, 
Retenţiune 39, 40, 
Retroactivitate 61, 67, 
Rudenie 37. 
Societate de asigurare 67. 
Socoteli 37, 
Solidaritate 33, 34, 49, 
Subrogaţie 29—32, 
Terţe persoane +6, 39, 541— 

5%, 
Utilitate, a se vedea cu- 

vântul: „Profit“, 

Doctrină, 

1„ Textul art. 991 c. civ.'rom. prevede 
că stăpânul este obligat a-i plăti gerantu- 

„lui toate cheltuelile -utile şi necesare pe 
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când textul art. 1575 c. -civil francez co- 
respunzător vorbeşte de cheltuelile utile 
sau necesare, cceace înseamnă cheltueli 
necesare sau chiar utile. (Alexandresco, 
V, p. 335, nota 2). ” 

2. Gerantul are 'contra stăpânului ale 
cărui afaceri au fost bine administrate, 
acțiunea negotorium gestorum contraria. 
pentru a dobândi îndeplinirea obligăţiu- 
nilor la care este supus prin accastă ge- 
stiune. (Alexandresco, Y, p..535). - 

3, Stăpânul nu este obligat decât a- 
tunci când s'a îmbogăţit, adică atunci 
când afacerea a fost bine administrată. 

arombitre, Obligations, Art. 1375, No. 
1; Dalloz, Râp., Obligations, No. 5452; 
Suppl., Obligations, No. 2279; Planiol, II, 
No. 2279; Alexandresco, Y, p. 335, text 
şi nota 5, 548). 

di, Pentru existența gestiunei de afa- 
ceri, trebueşte ca stăpânul să fi avut un 
avantaj din actul făcut de gerant. (De- 
molombe, XAXI, No. 185; Lalloz, Rep, 
„Obligations, No. 5452; Suppl, Obligations, 
No. 2279; Alexandresco, 
348).. , 

5, Tribunalele vor: apreciă în mod. su- 
veran după împrejurările cauzei, dacă 
afacerea a fost bine şi cu folos gerată de 
gerant. (Larombitre, Obligations, Art. 1375, 
No. 1; Dalloz, Rep., Obligations, No. 5455; 
Suppl., Obligations, No. 2280), 

6; Tribunalele pentru a :apreciă - dacă 
gestiunea făcută de gerant a fost sau nu 
utilă, vor luă în consideraţie momentul 

p. 325, 336, 

- când au fost făcute diferitele acte. (Pla- 
niol, II, No. 2280; Alexandresco, 'V, p. 
336). . 

Za Dacă în momentul când actele fă- 
- cute de gerant au fost utile însă utilita- 

tea a dispărut din cauza faptelor geran- 
tului, actele vor fi considerate că nu au 
fost utile. (Alexandresco, Y, p. 556). 

9, Astfel dacă gerantul repară casa 
cuiva care ameninţă să tie ruinată, cu 
cheltueala sa şi apoi această casă este dis- 
trusă dinir'o împrejurare cum ar fi un 
incendiu, cutremur, inundație, ete. Geran- 
tul va trebui să fie despăgubit de chel-
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tuclile făcute care au fost utile în mo- 
mentul când au fost făcute, (Demolombe, 
AXANI, No. 184; Larombitre, Obligations, 
Art, 1575, No. 9; Marcade, Art. 1575, No. îi; 
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
554 bis, 1; Aubry et Rau, ed. sa, ÎV, Ş 
441, p.,725; Laurent, XX, No. 529; Huc, 
VIII, No. 582; Alexandresco, Y, p. 336, 
nota 2). 

9. In acest caz, gerantul va trebui să 
dovedească că gestiunea sa a fost utilă 
şi apoi!că distrugerea lucrului s'a făcut 
iară culpa sa. (Larombitre, Obligations, 
Art. 1575, No. 9; Alexandresco, V, p. 336). 

10. Acţiunca : negotorium gestorum 
contraria se deosebeşte de acţiunea de în 
rem verso, deoarece la prima utilitatea 
sa apreciază în momentul facerei gestiunei 
pe când în cea de a doua se va luă în 
consideraţie momentul. reclamaţiunei pen- 
tru a se vedeă dacă pâritul s'a îmbogăţit 
În paguba reclamantului. (Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, LV, S$ 441, nota (3, p. 725; VI, 
$ 578, p. 247; Alexandresco, V, p. 336, 
332). NR 

11. Tribunalele vor apreciă utilitatea 
relativă şi personală, iar nu utilitatea ab- 
solută şi reală. (Demolombe, XXXI, No. 
1$3; Dalloz, Râp., Suvnl., Obligations, No. 2250). 

12. Stăpânul nu va trebui să rambur- 
scze gerantului cheltuelile de gestiune, cu 
toate că afacerea i-a profitat, dacă se va 

„stabili că gerantul a împiedecat intenția 
unci alte persoane care s'a oferit să gereze 

„afacerile cu cheltuelile sale proprii, fără 
să ceară reștituirea lor dela stăpân. (Demo- 
lombe, XXXI, No. 205; Larom iere, Obli- 
ations, Art. 1575, No. 25; Dalloz, Râp, 

Supol Obligations, No. 2282). 
13, Gerantul are acţiunea de gestiune 

de afaceri contra stăpânului, chiar dacă 
el va fi însărcinat pe o altă persoană să-i 
gereze afacerile, dacă aceasta dintr'un mo- 
tiv oarecare nu şi-ar fi executat însărci- 
narea. (Demolombe, XXXI, No. 204; Dal- 
loz, Rp. Suppl Obligations, No. 2292), 
“1 Stăpân nu poate diviză gestiunea 
îndemnizând pe gerantul de afaceri nu- 
mai pentru "operaţiunile care i-au fost 
avantajoase şi refuzând a-l indemniză 
pentru cele .desavantajoase, dacă gerantul 
nu a gerat decât o singură afacere com- 
pusă din mai multe operaţiuni. 
ton, XIII, No. 675; Demolombe, XXXI, No. 
202: Dalloz, Rcp., Suppl., Obligations, No. 
2255). 

15. Dacă însă gerantul de afaceri -a 
gerat mai multe a aceri distincte, diviza- 
rea accasta este posibilă, (Demolombe, 
XAXI, No. 202; Dalloz, Rp, Suppl., O- 
bligations, No. 2283). a 

16. Stăpânul trebucşte să indemnizeze 
e gerant de obligaţiile personale pe care 
c-a contractat pentru el, adică să-i pro- 

cure descărcarea. (Larombitre, Obligations, 
Art. 1375, No. 3: Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 5456; -Planiol, II, No. 2281: Comp.: A-. 
lexandresco, V, p. 335, 545, 344), J 

17. In cazul când obligaţia contractat 
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de gerant nu este exieibilă actual, descăr- 
carea gerantului va îi dată 'de către stă- 
pân prin darea de garanţii, asigurând 
plata obligaţiunei la exigibilitatea ei. (La- 
rombitre, Obligations, Îrt. 1575, No. 3; Dalloz, R&p.. Obligations, No. 5156). 
1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1573 

c. civ. Îr. (091 ce. civ. rom), stăpânul va 
trebui să-i plătească gerantului toate chel- 
tuelile utile şi necesare ce a făcut, Chel- 
tuelile necesare vor trebui plătite integral. 
Demolombe, XXXI, No. 187; Larombitre, 
bligations, Art. 1573, No. 7; Dalloz, Rep. 

Obligations, No. 5463; Suppl., Obligations, 
No. 2287; Alexandresco, V, p. .337, 338). 

19. In ceeace priveşte cheltuelile utile, 
după o părere, dacă ele nu au produs de- 
cât o plus-valută inferioară lor, stăpânul 
nu datoreşte decât plus-valuta; dacă însă 
plus-valuta este superioară cheltuelilor 
lăcute, stăpânul va puteă rambursă nu- 
mai cheltuclile făcute. (Duranton, XIII, 
No. 672; Larombiăre, bligations, Art. 1575, No. 7; Dalloz, R&p., Obligations, No: 
5465; Suppl., “Obligations, No. 2287; A- 
lexandresco, V, p. 338). 

O. După altă părere, dominantă,. stă- 
pânul va trebui să ramburseze gerantului 
toate cheltuclile făcute cu reparaţiile și 
cu lucrările utile, care deşi nu crau ui- 
gente sau necesare, însă crau de aşă na- 
tură, încât ele ar fi fost făcute chiar de 
stăpân dacă el ar fi administrat afacerea. 
(Toullier, XI, No. 51; Demolombe, XXAI, 
No. 188; Marcad6, Art. 1575, No, 1; De- 
mantie ct Colmet de Santerre, V, No. 354 
bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 44, 
text şi nota 14, p. 725; Dalloz, Rep., Suppl., 
Obligations, No. 2287), , 
2[. Cheltuclile vor fi rambursate de stăpân, fiind deajuns dacă se constată că ele crau utile în momentul când au. fost făcute. (Larombiere, Obligations, Art. 1575, No. 9; Dalloz, Râp.. Obligations, No. 5467, 

54608, 5469; Alexandresco, V, p. 336). 
22, Tribunalele vor apreciă în mod: suveran dacă cheltuelile erau necesare sau utile, fără a se luă în consideraţie păre- 

rea gerantului când a făcut cheltuelile. 
(Larombitre, Obligations, Art, 1575, No. 10; Dalloz, Rcp., Obligations, No. 5466). 
23, Stăpânul nu este obligat să ram- 

burseze gerantului cheltuelile voluptuoare 
şi de pură plăcere ce le-a făcut. (Demo- 
lombe, XXL No. 190: Dalloz, Rep. Suppl., Obligations, No. .2287; Alexandresco, Y, p.-338, 339). Si SR 
24. Dacă însă aceste cheltueli au adus lucrului  gerat o plus-valută, gerantul va - avcă contra stăpânului acţiunea de în - rem verso. (Dalloz, Râp., Suppl., Obliga- 

tous, No. 2257; Comp.: Alexandresco, V, 
p: 338). | ” 
25, Lucrările voluptuoare făcute -de gerant, vor puteă fi ridicate de el, dacă aceasta se poate face fără stricăciuni,. cu îndatorirea de a. restabili lucrul în starea 

anterioară. (Alexandresco, V, p. 338, 559). 
26, După o părere, dispoziţiunile art. 
2001 c€. civ. în. (1550 e. c1v. rom), dela 
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mandat, îşi găsesc aplicaţiunea şi la ge- 
stiunea de aliaceri, aşă încâi gcrantul de 
afaceri va avcă dreptul la dobânzile su- 
melor anticipate socotite din ziua plăţilor 
probate. (Duranton, XIII, No. 674; Demo- 
lombe, XĂNI, No. 17i; Mourlon, ÎI, No. 
1666; Marcadâ, Art. 1575, No. 2; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 441, text şi nota 12, 
p._ 724; Dalloz, Rep., Obligations, No. 
5471; Suppl., Obligations, No. 22$8; Pont, 
Petits contrats, I, No. 1098; Huc, VIII, No. 
593: 1Guillouard, Trait€ du mandat, No. 
102). - . 
27, După altă părere, dispoziţiunile 

art. 2001 ce. civ. Îr. (1550 ce. civ. rom), 
nu-și găsesc aplicaţiunea la gestiunea de 
afaceri, ci în această materie se aplică 
regula generală prevăzută de art. 1155 c. 
civ. În. (1088 ce. civ. rom.), potrivit căreia 
dobânzile nu sunt datorite decât din “ziua 
cercrei în judecată. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1375, No. 16, 17; Demante et 
Colmet de Santerre, Y, No. 354 bis, II; 
Dalloz, l€p.,' Suppl., Obligations, No. 2288; 
Laurent, XX, No. 518; Planiol, II, No. 2285; 
Alexandresco, V, p. 333, 540, 519). 
28. Când stăpânul a ratificat gestiunea 

de afaceri, se vor aplică regulele dela 
mandat şi deci dobânzile sumelor avan- 
sate se vor cuveni din ziua când ele au 

- fost plătite. (Demolombe, XAXI, No. 209; 
Larombitre, Obligations, Art. 137, No. 21; 
Dalloz, Râp., Obligations, No. 5472; Suppl., 
Obligations, No. 2289; Huc, VILI, No. 333; 
Alexandresco, V, p. 533, 540, 345). 
29, Când gerantul achită o datorie 

pentru altul, cl se poate subrogă în dren- 
turile creditorului, pe care îl plăteşte. (La- 
rombicre, Obligations, Art. 1375, No. 28; 
Dalloz, Rep, Obligations, No. 5481; Suppl, 
Obligations, No. 9295). ” 
31, In cazul când ] 

în drepturile creditorului pe, care îl plă- 
teşte, el are contra stăpânului său o acţiune 
de gestiune de afaceri sau acţiunea în 
locul creditorului plătit. (Dalloz, R6p., U- 
bugations, No. 5481). 
"8, In cazul când gerantul lucrează în 

cautate de subrogat, stăpânul debitor are 
dreptul să invoace toate excepţiunile pe 
care le puteă opune creditorului care a 
fost plătit de gerant. (Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1575, No. 28). 
"89, Creanţa gerantului care a plătit pe 

creditor contra stăpânului este pur perso- 
nală, chiar dacă creanţa pe care a plătit-o 
ar fi fost garantată prin siguranţe accesorii, 
privilegii, ipoteci sau cauţiune. (Demo- 
lombe, XXXI, No. 175; Larombitre, Obli- 

- gations, Art. 1575, No. 28; Dalloz, Suppl., 
Obligations, No. 2293). .. 

38, În cazul când afacerea gerată eră 
comună mai multor persoane, gerantul nu 
are”o acțiune solidară contra acestor per- 
soane. (Demolombe, XXXI, No. 180; La- 
rombitre, Obligations, Art. 1575, No. 22; 
Troplong,' Mandat, No. 694, 695; Pont. Pe- 
tits contrats, I, No. 1129; Dalloz, Rp, 
Obligations. No. 5475: Suppl., Obligations, 
No. 2290; Alexandresco, V, p. 349). 
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84 Dacă însă cu ocazia gestiunei afa- 
cerei comune, gerantul a achitat o datorie 
pentru care aceste persoane erau obligate 
solidar, el nu poate îi obligat să divizeze 
acțiunea sa, ci va urmări solidar pe aceste 
persoane pentru rambursarea sumei achi- 
tate. (Larombicre, Obligations, Art. 1375, 
No. 22; Dalloz, Rtp., Obligations, No. 
5476). 
35, In cazul când gerantul a făcut 

cheltuelile gestiunei cu intenţiunea de a 
sratiiică pe stăpân, el nu va avea drep- 
tul să ceară rambursarea cheltuelilor fă- 
cute. (Demolombe, XXI, No. 84; Larom- 
miere, Obligations, Art. 1572—1373, No. 
19; Dalloz, Râp., Obligations, No. 5400; 
Suppl., Obligations, No.. 22537; Laurent, AX, 
No. 325; Alexandrsco, V, p. 322, 333). 

36, In acest caz .va trebui a se con- 
stată în mod neîndoios intențiunea geran- 
tului de a face o liberalitate, deoarece do- 
națiunea nu se poate presupune. (Demo- 
lombe, ANNI, No. 84: Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1572—1575, No. 19; Dalloz, 
Rep., Suppl., Obligations, No. 2257; A- 
lexandresco, Y, p. 325), 
37, Ca elemente care să constitue pre-. 

zumpţiuni „suficiente de  liberalitate se 
citează: gradul de rudenie apropiat al 
gerantului, starea de bogăţie a gerantului 
iață de averea stăpânului, micimea chel- 
tuelilor, faptul că gerantul a stat mult 
timp fără a reclamă cheltuelile, omisiunea 
de a trece cheltuelile în socotelile de ge- - 
stiune. (Dalloz, Rep.,: Suppl., Obligations, 

"No, 2257). 

"88, Aceste prezumpţiuni însă pot fi 
combătute de gerant prin alte dovezi şi 
împrejurări. (Demolombe, XANI, No. S5; 
Larombitre, Obligations, Art. 1572—1575, 

- No. 19; Dalloz, Rep. Suppl., Obligations, 
o No. 2257; “Laurent, XX, No. 325). 

29."Gerantul, după o părere, are drep- 
tul să reţină” lucrul proprietarului până 
ce i se vor plăti cheltuelile utile și nece- 
sare făcute cu ocaziunea  gestiunei . sale. . 

* (Demolombe, XXII, No.. 179; Huc, VIII, 
No. 168 urm.). 
40. După altă părere, gerantul nu are 

dreptul de retenţiune, până'.ce i se vor. 
lăti cheltuelile utile și necesare, deoarece 
egea nu a prevăzut la materia gestiunei 
de afaceri acest drept de retenţiune. (Lau- 
rent, AI, No. 181; XXIX, No. 295 urm; 
Alexandresco, V, p. 540, 341, 349). 

4 |. Gerantul de afaceri nu are drep- 
tul să exercite contra stăpânului acţiunea 
negotiorum gestor, când Sa amestecat în. 
gestiune contra voinței exprese şi formale 
a stăpânului. (Demolombe, XXXI, No. s8; 
Larombitre, Obligations, Art. 1573, No. 24; 
Dalloz, Rep., Obligations, No. 5477: Suppl., 
Obligations, No. 2262; Laurent, XX, No. 
356: Alexandresco, V, p. 321, 322). 

429, În acest caz, până la notificarea 
interzicerii către gerant, acesta are dreptul 
să, ceară restituirea cheltuelilor făcute 
până la această dată. (Dalloz, Râp., Obli- 
gations,_ No. 5479). 

423, In ceeace priveşte restituirea chel- 
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" tuelilor în limita profitului tras de stăpân, 
după o părere, gerantul care a gerat afa- 
cerile unui stăpân contra voinţei exprese 
și formale a acestuia, nu are acţiunea de 
in rem verso. (Ioullier, XI, No. 55; Du- 
ranton, ALI, No. 19; Aubry et Rau, cd. 
s-a, LV, $ 441, text: și nota 19, p. 736; Dal- 
loz,. Rep., Obligations, No. 5477; Suppl,, 
Ubligations, No. 2265; Laurent, XX, No. 
338), 

44, După altă părere, gerantul are 
acţiunea de în rem verso, dacă gestiunea, 
cu toate că a fost făcută contra voinţei 
stăpânului, i-a profitat acestuia şi în acest 
caz, gerantul va avcă dreptul să i se re- 
stitue cheltuelile în limita profitului tras 
în ziua cererei. (Demolombe, NXXI, No. 
89; Larombitre, Obligations, Art. 1375, No. 
24; Marcadâ, Art. 1375, No. 4; Demante ct 
Colmet de Santerre, V, No. 5419 bis, IV; 
Dalloz, Rep. Suppl., Obligations, No. 2265). 
45, În diferitele cazuri când gcrantul 

nu are acţiune de gestiune de afaceri con- 
tra stăpânului, acesta din urmă are ac- 
țiune de gestiune de afaceri contra ge- 
rantului care este răspunzător pentru fap- 
tul că s'a amestecat în afacerile stăpânu- 
lui fară a avcă mandat dela dânsul. (De- 
molombe, XĂXI, No. 87: Larombicre, O- 
bligations, Art. 1572—1575, No. 19; Dal- 
loz, Rep. Suppl., Obligations, No. 2258; 
Comp.: Alexandresco, V, p. 339, 340). 
46. Stăpânul este obligat să respecte 

actele de simplă administraţie făcute de 
crant în interesul său, dacă îi sunt fo- 
ositoare şi dacă au fost făcute fără 
fraudă şi fără rea credință din partea 
terţilor,  (Larombitre, Obligations, Art. 
1375, No. 4; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
5461), 
41, Stăpânul nu este obligat, în prin- 

cipiu, să respecte actele de dispoziţiune 
făcute de gerant. (Dalloz, Rep. Obliga- 
tions, No. 5401). 
48, Dacă afacerea a fost administrată 

cu folos, stăpânul trebueşte să execute o- 
bligaţiunile contractate în interesul său 
de gerant. (Dalloz, Râp., Suppl., Obliga- 
tions, No. 2286). 

49, Terţul nu are o acţiune solidar 
contra gerantului şi stipânului, ci numai 
contra unuia dintre dânşii; astfel, cl va 
avea de obligat pe stăpân, dacă gerantul 
a contractat în numele acestuia, sau va 
aveă de obligat pe gerant, dacă acesta a 
contractat în numele său personal. (Dal- 
loz. Rep., Suppl.,. Obligations, No. 2286). 
5Q. Potrivit dispoziţiunilor art. 1575 

c. civ. Îr. (091 c, civ. rom.), stăpânul este 
dator a îndeplini obligaţiunile contractaie 
în numele său de gerant. (Larombitre, O- 
bligations, Art, 1375, No. 4. Dalloz, Rp. 
Obligations, No. 5454; Suppl., Obliga- 
tions, No. 2284; Alexandresco, V, p. 345). 

51. In cazul când gerantul a contractat 
în numele stăpânului, terţii 'nu au acţiune 
contra gerantului, ci numai o acţiune di- 
rectă contra stăpânului.  (Dewmolombe, 
XXAI, No. 192; Mourlon, II, No. 1666; 
Demanie et Colmet de Santerre, V, No. 

19505, — Cotul civil adnotat. — sl. 
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354 bis, LII; Dailoz, Râp., Obligations, No. 
5454; _Suppl.. 'Obligations, No. 9284; Lau- 
rent; XX, No. 333; lluc, VIII, No. 382; 
Alexandresco, V, p. 545). 

52, Pentru ca terţii să aibă o acţiune 
directă contra stăpânului, trebueşte ca a- 
facerile stăpânului să fi fost bine şi util 
administrate. (Dalloz, Rep., Suppl., Obli- 
gatious, No. 2284). 

8, In cazul când gerantul a contrac- 
tat în numele său personal, terţii nu au 
acțiune directă contra stăpânului ale că- 
rul afaceri au fost administrate de gerant. 
(Demolombe, XANI, No, 19$S, 199; Larom- 
biere, Obligations, Art. 1375, No. 5; Au- 
bry et Rau, ed. d-a, 1V, S 441, p: 726, 727; 
Mourlon, II, No. 1666; Dalloz, Rep., Obli- 
gatios, No. 5457; Suppl., Obligations, No. 
2255; Laurent, XX, No. 332; Alexandresco, 
V. p. 545, nota 2; Contra: Demante et 
Colmet ue Santerre, V, No. 354 bis, V; 
Marcade, Art. 1375, No, 3). 
54, In cazut când gerantul a contrac- 

tat în numele său personal, terţii pot in- 
troduce contra stăpânului tacţiune + indi- 
rectă, în viriutea dispoziţiunilor art. 1166 
c. civ. fr. (974 c. civ. rom), pentru indem- 
nitatea ce acesta o datoreşie gerantului. 
(Demolombe, XAXI, No. 198 urm.; Larom- 
biere, Obligations, Art. 1575, No. 5; Mour- 
lon, II, No. 1666; Dalloz, Râp., Obliea- 
tions, No. :5457; Suppl., Obligations, No. 
2285; Laurent, XX, No. 332: Alexandresco, 
V, p. 545, nota 2). _ 
55, Dacă însă stăpânul plătise dejă 

gerantului indemnitatea ce i-o datoră, ter- 
ţii nu vor mai avcă nici o acțiune contra 
stăpânului. (Demolombe, XXXI, No. 200; 
larombitre,_ Obligations, Art. 1573, No. 
5; Dalloz. Rep., Obligations, No. 5457; 
Suppl., Obligations, No. 2285). 
56, In cazul când gerantul a contractat 

în numele său personal şi terţii deci au 
acțiune indirectă contra stăpânului pen= 
tru ceeace acesta datoreşte gerantului ca 
indemnitate, terții vor suferi concursul ce- 
lorlali creditori ai gerantului, fiecare în 
proporțiune cu creanţa sa. Larombitre, 
Obligations, Art. 1375, No. 5; Dalloz, Râp., 
Suppl., Obligations, No. 2285; Laurent, 
NA, No. 332; Contra: Demolombe, XXXI, 
No. 200), | 
57, Cu toate că gerantul a lucrat în 

numele său personal, totuşi terțul va a- 
veă 0 acţiune directă contra stăpânului 
când cl a avut intenţiunea să facă o ge- 
stiune de _afaceri.pentru stăpân. (Demo- 
lombe, AXXI, No. 201; Dalloz, Rep., Supol., . 

58, Când o persoană, care datoreşte 
alimente, a contractat cu un terț pentru 
furnizarea alimentelor, terțul arc drep- 
tul să introducă o acţiune: de gestiune 
de afaceri contra celora cari au primit ali- 

nu este plătit de 
debitorul direct. (Dalloz, Rp., Obligations, 
No. 5459). . - 

59, Când quasi-contractul de gestiune 
de afaceri s'a format însă gestiunea nu 

“a fost utilă proprietarului, gerantul va a- 
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veă numai acţiunea de in rem verso coa- 
tra proprietarului pentru a-i restitui ceeace 
i-a- folosit. (Demolombe, XXXI, No. 18%; 
Alexandresco, V, p. 325, 524). 
60, Ratificarea actelor făcute de ge- 

rant este supusă regulelor dela mandat 
iar nu celor prevăzute de art. 1338 al. 1 

e. civ, fr. (1190 e. civ. rom). (Dalloz, Rep, 
Obligations, No. 4567; Suppl., Obligations, 
No. 1875, 2297; Alexandresco, V, p. 344 
urimn.). 

6G|, Ratificarea actelor făcute de ge- 
rant echivalează cu un adevărat mandat 

cu efect retroactiv între părţi, din ziua 
începerei _gestiunei. (Demolombe, XXĂI, 
No. 217; Troplong, Mandat, No. 151, 617; 
Huc, VIII, No. 585; Alexandresco, Y, p. 
344, 546). 

G9. Ratificarea este utilă de câte ori 
gerantul. nu are acţiunea negotiorum ge- 

storum deoarece aduce schimbarea ac- 
țiunei-de în rem verso în acţiunea man- 

dați contraria. (Demolombe, XXXI, No. 
241; Larombitre, „Obligations, Art. 1375, 
No. 13; Iluc, VIII, No. 385; Alexandresco, 
V, p. 565). | 
G2, Ratificarea va putea fi expresă 

sau. tacită. (Demolombe, XXXI, No. 212; 
Alexandresco, V, p. 345). 
G4. Ratificarea pentru a-şi produce 

efectul, trebueşte ca stăpânul să fic cana- 
-bil în momentul când ratilică. (Demo- 
lombe, XXXI,.No.. 225; Troplong, Mlan- 
dat, No. 99; -Alexandresco, V, p. 346). 

85, Pentru valabilitatea ratificării nu 

se cere ca gerantul să fie capabil în mo- 
mentul ratificării, deoarece ratificarea este 
un act unilateral al voinţei stăpânului. 
(Demolombe, XXXI, No. 213; Alexandresco, 

V, p. 340). - 
66, Ratificarea gestiunei de afaceri nu 
oate vătămă pe terţele persoane care ar 
i. dobândit drepturi asupra lucrului în 
privinţa căruia a avut loc ratilicarea. (A- 
exandresco, V,: p. 547). 
GI. Astfel dacă -gerantul a asigurat 

un imobil al stăpânului şi dacă imobilul 
a pierit înainte de ratilicarea  conirac- 
tului de asigurare, accusiă raiilicare nu 

_va  avcă efect retroactiv conira so- 

cietăţii de asigurare. (Demolombe, XXXI, 
No. 218 urm.; Larombiâre, Obligations, 
Art. 1573, No. 15; Troplong, Mandat, No. 
620; Huc, VIII, No. 385; Alexandresco, V, 
p. 348). 

G8, Capacitatea gerantului va fi gu- 
vernată, în principiu, de legea sa perso- 
nală. (Alexandresco, V, p. 353 uim). 

G9. In ceeace priveşte pe stăpân cl va 
fi totdeauna obligat către gerant' oricare! 
ar fi naționalitatea şi legea sa personală 
deoarece el nu se poate îmbogăţi în de- 
trimentul gerantului. (Alexandresco, V, 
p. 338). , - , 

70. In privința efectelor gestiunei de 

afaceri, dacă atât gerantul cât şi stă- 
pânul sunt de acecaş naţionalitate, se 

-*a aplică legea lor comună la care sunt 

presupuse că sau referit şi pe care 0 cu- 
nosc. (Alexandresco, V, p. 358, 359). 
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7 4. Dacă gerantul şi stăpânul sunt de 
naţionalităţi cosebite, se va aplică legea 
locului unde a fost gerată afacerea, adică 
unde s'a format quasi-contractul de ge- 
stiune de afaceri. (Alexandresco, V, p. 
339). 

79, Dacă se va constată că intenţiunea 

părților a fost să se aplice legea unde ur- 
mează să fie executat quasi-contractul, se 

va urmă conform voinţei lor. (Alexan- 
dresco, V, p. 359). 

72, Acţiunea de gestiune de afaceri 

fie dircetă, fie indirectă, se prescrie prin 
trecere de treizeci ani. (Demolombe, XĂXI, 

No. 175; Larombicre, :Obligations, Art. 

1575, No. 27; Dalloz, Rep, Obligations, 
No. 5450; Suppl., Obligations, No. 2292; 
Alexandresco, Y: p. 323). 

74, Dacă gerantul şi proprietarul a- 
parjin la naţionalităţi deosebite, termenul 
preseripţiei se va determiă după legea lo- 
cului în care afacerea a fost gerată. (A- 
lexandresco, V, p. 335). 
75, Gerantul care ar fi plătit o datorie 

a stăpânului, are dreptul să reclame, dela 
stăpân indemnitatea, timp de treizeci ani, 
chiar dacă datoria plătită s'ar fi prescris 
printr'un termen mai scurti. (Larombiăre, 
Oblipations, Art. 1375, No. 27; Dalloz, O- 
bligations, No. 5450). , 
7G, Dacă însă se va stabili că geran- 

tul a plătit cu intenţiune o datorie care 
eră pe punctul a se stinge prin prescrip- 
țiune, el nu va puteă reclamă indemni- 
zarea dela stăpân, deoarece gestiunea nu 
a fost făcută în mod util. (Larombitre, 
Obligations, Art. 1375, No. 27; Dalloz, 
Râp., Oblivations, No. 54850). 
17. Acjiunea de in rem verso nu este 

prevăzută în codul civil, însă codul civil 
cuprinde mai multe aplicaţiuni ale prin- 
cipiului că nimeni nu se poate îmbogăji 
în detrimentul altuia, de unde rezultă că 
această acţiune există. Acţiunea de in rem 
verso nu isvorăşte din contract, quasi-con- 
tract, delict sau quasi-delict, ci din prin- 
cipiul că nimeni nu se poate imbosăţi în * 
detrimentul -altuia. (Demolombe, , 
No. 4S, 49; Larombitre, Obligations, Art. 
1375, No. 1+ urm.; Alourlon, ÎN, No. 1668; 
Aubry et Rau, Va, $ 578, p. 246; Laurent, 
XX, No. 335 urm.; Alexandresco, V, 551 
text şi nota 2). Ă 
78, Acţiunea de in rem verso nu este o 

acțiune auxiliară a acțiunei negotiorum 
pestorum ci are ca bază echitatea, dreptul 
natural şi trebueşte să se acorde de justiţie 
de câte ori acela a cărui patrimoniu a fost : 
micşorat, nu are altă acţiune pentru a se 
despăgubi dela acela a cărui patrimoniu 
a fost imbogăţit. (Aubrv et Rau, VI, $ 
578, p. 246, 247; Aiexandresco. V, p. 351, 
552; Contra: Demolombe, XXXI, No. 49; 
Laurent, XX, No. 537). 
79. Acţiunea de in rem verso are loc 

numai în măsura în cares'a îmbogăţit acel 
contra căruia se exercită. (Alexandresco, 
V,_p. 352). : 
„80. Pentru a se apreciă dacă cineva 

sa îmbogăţit sau nu pe nedrept—se va 
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luă în consideraţie momentul introducerei 
acţiunci, chiar dacă îmbogățirea a existat 
mai înainte şi a încetat de a mai există 
dintr'un caz fortuit. (Alexandresco, V, p. 
352, 353). 

81. Acţiunea de in rem verso se deo- 
scbeşte fundamental de acţiunea  nego- 

DESPRE QUASI-CONTRACTE Art. 992-993 

torium gestorum, (Demolombe, XXXI, No. 
18; Larombitre, Obligations, Art. 1575, No. 
15; Mourlon, Il, No. 1668; Aubry et Rau, VI, 
$ 578, p. 247: Laurent, XX, No. 340; a. lexandresco, V, p. 555). 
82, A se vedcă: art. 989 din codul ci- 

-vil cu notele respective. 

Art. 992, — Cel 'ce, din eroare sau 
ce nu-i este debit, este obligat a-l restit 
primit. (Civ. 993—997, 1092, 1588; Civ. 

Tezt. fr. Art. 1376. — Celui 
ne lui est pas di, s'oblige 

Doctrină, 

|. A se vedea: 
cu notele. 

Art. 993. — Acela care, din eroare, 
plătit o datorie, are drept de repetițiune 

art, 995 din codul civil 

cu ştiinţă, primește aceea 
ui aceluia dela care l-a 
Fr. 1376). - 

qui rețoit par erreur ou sciemment ce qui 
ă le restituer ă celui de qui il Va indâment recu. 

| Jurisprudenţă 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

Î„, A se vedeă: 998, nota 4, 

crezându-se debitor, a 
1) în contra creditorului. Acest drept încetează când creditorele, cu bună credință, a desființat titlul său de creanţ 

recurs în contra adevăratului 
urm., 1588, 1638; Civ. Fr. 1377). 

| Text. fr. Art. 1977. — Lorsqu'une per 
debitrice, a aequitt6 une dette, elle 

Nanmoins ce droit cesse dans le e 
suite du paiement, sauf le recours de celui qui a p 
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că atunci când se face plata unui lucru 
nedatorit, cel care a primit este obligat 

“să restitue iar cel care a plătit are drep- 
tul de repetiţiune; aceste două articole cu- 
prind o oblisaţiune şi un drept care sunt 
corelative. (Dalloz, Rep., Obhgations, No. 
5452). 

9, In articolele 1376 şi 1377 c. civ. Îr. 
9Y2 şi 995 e. cit. rom.), sunt două cazuri 
coseb..e: în primul articol, se prevede ca- 

zul când cineva primeşte plata deşi nu 
este creditor iar în cel de al doilea ar- 
ticol se prevede cazul când cel care pri- 
meşte plata este creditor însă cel care a 
făcut plata nu eră debitor. (Dalloz, Rep., 
Oblgations, No. 5486). 

3, Pentru ca să poată aveă loc resti- 
tuirea plăţii nedatorite se cer două con- 
dițiuni: 1) facerea unei plăţi nedatorite; 
2) plata să îi fost făcută din eroare. (A- 
lexandresco, V, p. 364). 

Za Acel care plăteşte: un lucru desi 
ştie că nu datorește, nu are dreptul de 
repetițiune. (Toultier, XI, No. 60, 61; La- 
rombiere, Obligations, Art. 1570, No. 36; 
Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 
555; Aubry et Rau, ed. -a, IV, $ 442, text 
şi nota 3, p. 725; Dalloz, Rep., Obliga- 
tions, No. 5486; Alexandresco, YV, p. 569, 
370). , 

5. Această soluţiune are loc chiar dacă 
cel care plăteşte nu are intenţia să facă 
o liberalitate ci numai intențiunea de a 
exercită apoi acţiunea în repetiţiune, (La- 

„rombitre, Obligations, Art. 1356, No. 26; 
Aubry et Rau,-cd 4-a, LV, $ 442, text şi 
nota 4, p. 728; Alexandreseo, V, p. 309, 
370; Comp.: Marcad6, Art. 1346, 1577, No. 
1; Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 
357 bis, VI). . | | 

G. Cel. care plăteşte cu voinţă. datoria 
altuia, cu sau fără subrogaţie, nu are drep- 
tul de repetiţiune contra creditorului. (De- 
molombe, XXXI, No.. 295; Larombitre, 
Obligations, Art. 1577, No. 7; Dalloz, Lepa 
Obligations, No. 5487, 5515: Suppl., Obli- 
ations, No. 2506; Laurent, XX, No. 337; A- 
exandresco, V, p. 366, nota 1). . 

7. Dispoziţiunile art. 1577 c. civ. Îr.' 
(UY5 c. clv. rom.), îşi găsesc aplicațiunea 
numai în cazul când cel care -plăteşte se 

- arede din croare debitor şi plăteşte în 
numele său propriu. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1377, No. 7; Dalloz, Rp. O- 
bligations, No. 5487; Alexandresco, V, p. 
369). , 

9. Când sa făcut plata unui lucru nc- 
datorit în numele altuia fără mandat ex- 
pres sau tacit, se va puteă exercită repe- 
tițiunea fie de cel care a făcut plata, fie 
de acel în numele căruia s'a făcut plata. 
(Larombitre, Obligations, Art. 1377, No. 
2, 3). | 

9. Plata făcută fără cauză sau bazată 
e o cauză falsă este nulă şi cel care a 
ăcut-o are dreptul de repetiţiune. (De- 
molombe, XXXI, No. 232 urm; Aubri ct 
Rau, ed. s-a, IV, $ 442 bis, p. 739; Dalloz, 
Rep., Oblisations, No. 518; Suppl., Obli- 
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gations; No. 2307; Alexandresco, V, p. 364, 
365, 386, 3$8). 

10. O altă acţiune în repetiţiune este 
aceea prin care se cere restituirea lucrului 
de care o persoană a fost pe nedrept des- 
poiată. (Alexandresco, V, p. 556, 397). 

1 (. Astfel cel care ar fi plătit o clauză 
penală are acţiune în repetițiune, deoarece 
creditorul a primit ceeace îl opreă legea 
să primească. (Alexandresco, Î, p. 387, 
nota 1). 

12, O altă acţiune în repetiţiune este 
aceca prin care se cere restituirea lucrului 
furat. (Alexandresco, V, p. 589). 

12, Plata făcută în virtutea unei cauze 
ilicite, poate îi repetită. (Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 54S9; Suppl., Obligations, 
No. 2308; Alexandresco, Y, p. 565, 563 
urm.). 

(4. Dacă însă după anularea obliga- 
jiunei bazată pe o cauză ilicită, rămâne 
o obligațiune de conştiinţă, plata făcută 
nu mai poate fi repetită. (Balloz, Rep. 
Suppl., Obligations, No. 230$). 

(5, Acţiunea în repetiţiune poate fi 
exercitată pentru tot ceeace sa plătit. 
Astfel, acțiunea în repetiţiune poate fi 
exercitată pentru toate lucrurile corporale 
sau incorporale, mobile sau imobile_ pen- 
tru folosință sau pentru fapte. (Demo-. 
lombe, XXXI, No. 259, 260; Dalloz, Rep., 
Suppl., Obligations, No. 2309). . 

16. Dispoziţiunile art. 1576 şi 1377 c. 
civ, În. (992 şi 993 c. civ. rom.), îşi găsesc 
aplicaţiunea numai la plăţile făcute per- 
soanelor capabile de a primi; dacă plata 
a fost făcută unui incapabil de a primi. 
ca va da loc la o acţiune de in rem verso, 
sau la o acţiune din delict. (Aubry et Rau, 
ed. t-a, IV, S 442, p. 750; Dalloz, Rp, 
Obligations, No. 5491). . 

17, Dispoziţiunile art. 1376 şi 1377 c. 
civ În. (992 şi 093 c. civ. rom.), îşi găsesc 
aplicațiunea atât materiilor civile cât şi 
materiilor comerciale. (Dalloz,: Rep... Obli- 
gations, No. 5557; Suppl., Obligations. No: 
2531). . . 

(8. Plata unui lucru nedatorit se 
poate face atunci când se plăteşte a doua 
oară un lucru dejă plătit în orice mod. 
(Larombiăre, Obligations, Art. 1376, No. 
S; Dalloz, Rep., Obligations, No. 5499, 
5519; Alexandresco, V, p. 364). 

19. Astfel se plăteşte un lucru neda- 
“torit, atunci când se plătește o datorie 
stinsă prin compensație. 
Ooungations, 5499, 5519). . 
90, Deasemenea, când se plăteşte în 

întregime o datorie solidară plătită dejă 
de codebitorul solidar. (Dalloz, Râp., O- 
bligations, No. 5500), 

2, În cazul când doi codebitori soli- 
dari plătesc în acelaş timp datoria, fiecare 
are dreptul a repeti jumătate din ceeace 
a plătit. (Dalloz, Râp., Obligsations, No. 
5300). | E 

- 99, In cazul când cineva a plătit mai 
mult decât datoră, are dreptul de repeti- 
țiune a ceeace a plătit mai mult. (Larom- 

(Dalloz, R&p., 
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biere, Obligations, Art. 1376, Nu. 13; Dal- 
loz, Râp., Obligations, No. 5497, 5498), 
23, Astlel, se va consideră că sa plă- 

tit mai mult decât se datoră, când sa 
plătit întreaga datorie, deşi nu se datoră 
decât o parte. (Daltoz, Rep., Obligations, 
No. 5940). 

24, Deasemenea, se va consideră că s'a 
plătit mai mult decât se datoră, când plă- 
tindu-se sa omis a se cere cauţiunea ce 
sc datoră., (Larombitre, Obligations, Art. 
1576,_No. 15; Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 5508). ă 
25, Deasemenea când se liberează un 

lucru, fără a se reține cheltuelile făcute 
cu conservarea lucrului. (Larombitre, O- 
blizations, Art. 1576, No. 13; Dalloz, Rep, 
Obligations, No. 5307). 

26. Deasemenea când moștenitorul ce- 
dând drepturile sale succesorale, omite 
a reține ceeace i se datoră de defunct. 
(Larombitre, Oblisations, Art. 1576, No. 
15; Dalloz, Râp., Obligations, No. 5501, 
5345), 

27, Deasemenea când debitorul plă- 
teşte, din eroare, alt lucru decât cel da- 
torit. (Larombiere, Obligations, Art. 1376, 
No. 10; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
5501, 5545). 
28, Debitorul care plăteşte din eroare 

datoria înainte de termen, crezând că da- 
toria nu aveă termen sau că termenul eră 
scăzut, nu are dreptul de repetiţiune. (La- 
rombicre, Obligations, Art. 1376, No. 1; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 44, p. 732; 
Dalloz, Rep., Obligations, No. 5315; Lau- 
rent, AX, No. 347; Iluc, VIII, No. 301; A- 
lexandresco, Y, p. 565, nota (1; Conira: 
Duranton, XI, No. 113). 
29. Dacă însă se va stabili că credi- 

torul a uzat de dol pentru a face pe de- 
bitor să plătească datoria înainte de sca- 
dență, acesta va puteă exercită acţiunea 
în repetițiune. (Larombitre, Obligations, 
Art. 1370, No. 14; Dalloz, Rep, Obliga- 
tions, No. 5515). : 

30, Plata unui lucru înainte de. în- 
deplinirea condiţiunei dă loc la repetiţiune, 
deoarece constitue plata unui lucru neda- 
torit. (Larombitre, Obligations, Art. 1376, 
No. 9; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 4p, 
p. 752; Dalloz, Ren., Obligations, No. 5496; 
Alexandresco, V, p. 365, 387), 

8[, Plata unui lucru înainte de înde- 
plinirea condiţiunei nu dă loc la repeti- 
țiune, când condiţiuneă se îndeplineşte 
inainte de exercitarea acţiunei în. repe- 
tițiune, : deoarece condiţiunea îndeplinită 
are efect retroactiv. (Larombitre, bliga- 
tions, Art. 1576, No. 9; Dalloz, Râp., Obli- 
gations, No. 5496). 

382, In cazul când debitorul datoră 
două lucruri alternativ și le plăteşte pe 
amândouă în acelaş timp în credinţa că 
le datoră, el va aveă dreptul de repeti- 
țiune după alegerea sa a unuia dintre lu- 
crurile plătite, afară de cazul când prin 
convenție, alegerea aparţinea creditorului. 
Larombitre, Gbligations, Art. 1576, No. 11: 
alloz, Râp., Obligations, No. 5502; -Lau- 

DESPRE QUASI-CONTHACTE 

“ (Larombitre, Obligations, Art. 

Art. 993 

rent, XX, No. 547; Huc, VIII, No. 391; 
„Alexandresco, V, p. 365). 

33, În cazul când debitorul datoră 
doui lucruri alternativ şi le plătește pe 
amândouă succesiv, în credinţa că je da- 
toră, el va aveă dreptul de repetiţiune 
pentru lucrul plătit posterior. (Larombiăre, 
Obligations, Art. 1576, No. 8; Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 5505). 
34, In cazul când debitorul datoră două 

lucruri alternativ și le plăteşte pe amân- 
două succesiv, în credința că le datoră, 
însă primul lucru îl plăteşte numai. în 
parte, el va aveă dreptul de repetițiune 
pentru prima plată. (Dalloz, REPu bli- 

ier, XI," ratious, No: 5503; Contra: Toul 
No. SI). 
35. In cazul când doi debitori solidari 

datorau două lucruri alternative, şi ambii 
plătesc câte unul dintre lucruri, dacă plă- 
țile s'au făcut la date deosebite, se.va 
exercită dreptul de repetițiune pentru 

lata făcută în urmă iar dacă ambele au 
fost făcute în acelaş timp, creditorul va 
alege care din lucruri trebueşte să-l re- 
stitue. (Dalloz, ltp., Obligations, No. 
5504). 
36, In cazul când debitorul datoră 

două lucruri alternativ şi el plăteşte un 
lucru crezând că-l datorește în mod de- 
terminat iar nu alternativ, el are drep- 
tul de repetiţiune pentru lucrul plătit, 
oferind. să dea celălalt lucru. (Larombitre, 
Obligations, Art. 1576, No. îi: Aubry ct 
Rau, cd. 4-a, IV, $ 442, p. 752; Dalloz, - 
Rep. Obligations, No. 5540). : 
37. Se consideră că se plăteşte un lu- 

cru nedatorit, atunci când nu a. existat 
niciodată o datorie 'pe care o persoană 
crede că o achită sau când titlul în baza 
căruia se face plata cră nul și a cărei 
nulitate a fost. descoperită după ce s'a 
făcut plata. (Larombitre, Obligations, Art. 
1576, No. 5 urm.; Aubry et Hau, ed. 4-a, 
IV, $ 482, p. 73; Datloz, Rep. Obliga- 
tions, No. 5494; Su pl. Obligations, No. 
2510; Alexandresco, Y p. 304). . 
88, Mloştenitorul care a plătit un legat 

prevăzut în testamentul defunctului, are 
acțiune în repetițiune dacă ulterior se des- 
copere, un alt testament de care nu aveă 
cunoştinţă şi care revocă pe cel anterior, 

: 1576, No. 
6; Dalloz, Rep. Obligations, No. 5494), - 
89. Dacă debitorul care a plătit a- 

veă o excepţiune peremptorie pentru a se 
apără de, pretențiunea creditorului, el 
are dreptul de _repetiţiune contra acestuia. (Larombicre, Obligations, Art. 1576; No. 
7; Dalloz, Rp. Obligations, No. 5495). 
40, Astiel, dacă moștenitorul plăteşte 

unui terț în virtutea unei convențiuni „contractată de autorul său, el are dreptul de repetiţie, dacă descopere că 'la facerea 
convențiunei consimțământul autorului său 
a fost rezultatul dolului, a fraudei, -a 

- eroarei sau.a violenţei. (Larombitre, Obli- - 
gations, “Art. 1576, No. 7; Dalloz, Rp. : 
Obligations, No. 5493). . 
lu Potrivit „dispozițiunilor art. 1235. ..
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e. civ. Îr. (1092 c. civ. rom), repetiţiunea 
nu este admisă în privinţa obligaţiunilor 
naturale, care au fost achitate de bună 
voie şi deci cecace sa plătit în virtutea 
unei obligaţiuni pur naturale nu a fost 

lătit fără să fie datorit. (Larombitre, O- 
|ligations. Art. 1570, No. 20; Aubry cet 
Rau, cd. 4-a, IV, 8 442, p. 729; Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 5522). i 
42, Pentru ca plata unei obligaţiuni 

naturale să nu poată fi repetită, trebucşte 
ca ca să se fi făcut de bună voie. (Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 5524), , 

493, Plata unci obligaţiuni naturale fă- 
„cută din eroare de fapt, poate îi repetită. 
(Larombitre, Obligations, Art, 1370, No. 
23; Aubry ct Rau, cd. d-a, IV, $4p,p. 
729; Dalloz, Rep., Oblisations, No. 5524). 
4% Astiel dacă faltul căruia i sa 

admis un concordat cu o remitere parţială 
a datoriilor,, plăteşte unui creditor mai 
mult decât cota parte admisă prin con- 
cordat, are dreptul de a. repeti ceeace a 
plătit mai mult, cu toate că partea din 
datorie care i-a fost remisă, constitue pen- 
tru falit o obligaţiune naturală. (Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 5524). , 
45, Debitorul care plătește o datorie 

prescrisă, nu o mai poate repeti deoarece 
preseripția unei datorii lasă încă să sub- 
siste o obligaţiune naturală. (Larombitre, 
Oougations, Art. 1376, No. 22; Dalloz, 
Rep., 'Obligations, No.. 5525; Prescription 
civile, No. 44). : 

6, Cel care plăteşte, 
- hotărire definitivă prin care sa res- 

prins cererea formulată în contra sa, 
achită o obligaţiune naturală şi deci nu 

“o mai poate repeti.. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1376, No. 23; Dalloz, Rp. O- 
bligations, No. 5526). 
41, Plata făcută în cursul unui proces 

nu mai poate fi repetită, oricare ar fi ho- 
tărirea ce sar pronunţă, deoarece această 
plată constitue achitarea unci datorii na- 

deşi există o 

turale. (Larombiăre, Obligations, Art. 1376,, 
No. 25; Dalloz, Râp., No. 
5329). 

48, Dacă plata are o cauză rezonabilă, 
adică dacă e făcută dintrun motiv de 
delicateţă, de pictate sau de onoare, ca 
nu mai poate fi repetită, culioate că 
nu există o obligație naturală propriu 
zisă. (Larombitre, Obligations, Art. 1376, 
No. 21; Dalloz, Râp:, Obligations, No. 5520, 
5521), . 
49, Astiel ar fi cazul când moșteni- 

torul plăteşte un legat în baza unui tes- 
tament pe “care îl ştiă nul pentru viciu 
de formă sau pentru cauza de incapaci- 
tate a testatorului, întrucât respectul pen- 
tru memoria defunctului formează un 

„obstacol suficient pentru repetirea plăţii. 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 5520), 
50, Sc consideră că se plăteşte un lu- 

cru' nedatorit: când plata se face unei alte 
“ persoane decât accea căreia i se datoreşte, 

(Larombicre, Obligations, Art. 1376, No. 
4; Dalloz, Rp., Obligations, No. 5503; A- 
lexandresco,' V, p. 365). 

Obligations, 
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5f„ Asticl se plăteşte un lucru neda- 
torit când plata se face unui mandatar 
als sau unui fals moştenitor al creditoru- 
lui. (Larombitre, Obligations, Art. 1376, 
No. 4; Dalloz, Rep., Obligations, No. 5505, 
5544). 

529, Sc consideră că se plăteşte un lu- 
cru nedatorit, când o persoană plăteşte 
din eroare un lucru în numele său, când 
datoria cră a unei alte persoane. (Larom- 
biere, Obligations, Art. 1576, No. 3; Dalloz, 
Râp., Oblisations, No. 5544; Alexandresco, 
V, p. 3605, 306). 

53, Astlel ar fi în cazui când o per- 
soană plăteşte datoriile unei succesiuni, 
crezându-se din eroare moştenitor. (Dal- 
loz, Rep., Obligations, No, 55414). 

Au Acel. care face o plată pentru al- 
tul fiind constrâns şi forjat pentru a evită 
o urmărire îndreptată contra sa, are drep- 
tul de'repetiţiune. (Dalloz, Râp., Obliga- 
tions, No. 5511). 
55, Nu este locul la repetițiune, când 

o persoană care este debitor plăteşte din 
eroare creditorului său a cărui creanță 
însă vencă după creanţele altor creditori. 
(Aubry ct Rau, cd. 4-a, 1V, $ 442, p 734; 

alloz, Râp., Obligations, No. 5558; Suppl., 
Obligations, No. 2521). 
56, Astfel ar fi situaţiunca unui cum- 

părăitor al unui imobil, de bună voie, sau 
a licitaţie în urma unei executări silite, 
care după ce a. plătit preţul unor credi- 
tori, este constrâns să plătească la alţi 
creditori privilegiați faţă de cei plătiţi. 
(Dalloz, H€p., Suppl., Obligations, No, 
2321). 

57, Cumpărătorul unui imobil, nu are 
drept de repetițiune contra creditorilor 
vânzătorului pe care i-a plătit, dacă plata 
creanţelor lor a făcut-o în mod spontan, 
în comptul vânzătorului, fără să fi existat 
o delegaţie convenţională sau un tablou 
de ordinea creditorilor, fixat de justiţie. 
(Demolombe, XXI, No. 299; Larombitre, 
Obligations, Art. 1577, No. 12; Dalloz, 
Rep... Suppl., Obligations, No. 2321). 
58, În cazul când cumpărătorul unui 

imobil, a plătit pe creditorii vânzătorului 
în baza unei delegaţiuni convenţionale sau 
a unui tablou de ordinea creditorilor fixat 
de justiţie, dacă după plata întregului preţ 
se prezintă alți creditori, preferabili celor 
plătiţi, el nu are drept de repetiţiune con- 

“tra creditorilor plătiţi. (Aubry et "Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 445, p. 734; Dalloz, Râp. 
SuppL Obligations, No. 2522; Laurent, 
XX, No. 359; Contra: Demolombe, XXXI, 
No. 500, 301, 502). . 

59, Se consideră ca făcută fără cauză 
şi deci supusă repetirei, o plată făcută în 
vederea unci cauze viitoare la realizarea 
căreia se opuncă un obstacol legal şi care 
nu sa realizat de fapt, sau care a fost 
făcută în. vederea unei cauze dejă exis- 
tentă, dar care a încetat să existe. (Aubr 
et Rau, cd. t-a, IV, Ş 442 bis, p. 739; Dal- 
loz, Rep., Obligations, No. 5490; Comp.: 
Alexandresco, YV, p. 387, text şi nota 2). 
80. Asifel se poate repeti plata unei 
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sume de bani cu titlu de dotă, făcuiă în vederea unei căsătorii care nu eră posibilă din punct de vedere legal Sau care de fapt nu s'a realizat, (Aubry et Rau, ca. da, LV, $ 442 bis, p. 740; Dalloz, Rep, Obligations, No. 5+90; Alexandresco, V, p 5S7, nota 2). 
6|. Sunt supuse repetirei plăţile făcute în virtutea unci obligaţiuni nule ca având 0 cauză contrară ordinei publice sau bu- nelor moravuri. (Aubrv ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 449 bis, p. 741; Daltoz, Rcp., Obu- gations, No. 5459; Alexandresco, V, p. 388). 2, După o părere, acţiunea în Tepe- tițiune este admisă atât în cazul când o- bliraţiunea este ilicită numai faţă de una între părți, cât şi în cazul când obliga- țiunca este iicită faţă de fiecare dintre părți. (Duvergier, Trait6 de la vente, No. 207; Demolombe, XXXI, No. 454 urm; Marcade, Art, 1155, No. 2; Demante ct Colmet de Santerre, V, No, 49 bis, IV; Dalloz, Rep., Sunpl., Obligations, No. 2313; Laurent, XVI; No. 164; Alexandresco, V, p. 3S3, 3s9). 
63, După altă părere, trebueşte de fă- cut o distincţiune: când obligaţiunea este ilicită numai faţă de una dintre părți, aceca a cărei obligaţie nu eră ilicită are dreptul de a repeti ceeace a plătit pe ne- drept. (Dalloz, It€p., Obligations, No. 5531; Suppl., Obligations, No. 2515; Comp.: Au- brv et Rau, ed. s-a, IV, $ ip bis, p. Za). 64. Când însă convențiunca a fost e aşă natură încât trebuii să procure fic- căreia dintre părţi un avantaj ilicit, ac- jiunca, în repetițiune nu este admisibilă. (Toullicr, VI, No. 126; Duranton, X, No. 365; Larombitre, Obligations, Art. 1133, No. 10; Aubry ct Rau, cd. s-a, IV, ş jp bis, text şi nota 8, p. 741; Pont, - Petits conirats, I, No. 663; DBalloz, 6 tions, No. 5459; Suppl., 

2313). 
. 65, Pentru a fi loc la repetiţiune se cere ca plata să se facă din eroare. Eroa- rea celui care primeşte plata nu are nici o influență în acţiunea în re ctițiune, de- darece cl în orice caz este o ligat să re- stitue ceeace a primit întrucât nu se poate îmbogăţi pe nedrept în paguba altuia. Dalloz, hp Obligations, No. 5537; uppl., Obligations, No. 2516;  Alexan- dresco, V, p. 369, 575 

Obligations, No. 

22). 

G6, Cel ce plăteşte deşi ştie că nu da- toreşte, nu are acţiunea în repetiţiune, de- Qarece este considerat că sau a voit 'să facă o donaţiune sau a voit să plătească o datorie a altuia. (Toullier, AI, No. 60, 61; Demolombe, XXNI, No. 276; Larom- bicre, Obligations, Art. 1576, No. 2; Aubry ei Rau, ed. 4-a, IV, $ 452, text şi nota 3, R; 723; Dalloz, Rep. Suppl. Obligations, Vo. 2517: Laurent, XX, No. 552; Alexan- dresco, V, p. 369, 570). - 
67. Asticl, liberalitatea făcută sub orma plăţii unui lucru nedatorit este va. labilă, fie că plata făcută în: cunoștință e cauză are de obiect un lucru mobiliar, - fie că are de obiect un, lucru imobiliar. 

DESPRE QUASI-CONTRA CTE 

-$ 695, nota 6, p. 

Rep., Oblima- : 

” Art, 998 

(Demolombc, AAXI, No. 278; Dalloz, Rep. duppl., Obligations, No. 2517; Contra:. La- rombicre, Oblivatiers, Art, 1376, No. 27; Laurent, XX, No. 353). ” „ După altă părere, eroarea celui care face plata nu este necesară pentru exercitarea acţiunci în Trepetiţiune în ca- zurile prevăzute de art. 1255 şi 1576 c. civ. În. (1092 şi 9 ce. civ, rom.), oricare ar fi obicctul prestaţiei cu titlu de plată. Marcadă, Art, 1570—1377, No. 1; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 357 bis, II], IV, V; Dalloz, Râp,, Suppl., Obligations, No. 2318), 
69, Chiar dacă sar constată că acel care a făcut plata lucrului nedatorit, cu ştiinţă, nu a înţeles să facă o liberalitate, el nu are dreptul de repetițiune, (Dalloz, ep. Suppl., bligations, No. 2319; Lau: rent, AX, No. 353; Comp. Alexandresco, V,_p. 369, 570). 
70. Acţiunea în repetițiune pentru plata lucrului nedatorit are loc atât când este eroare de fapt, cât şi atunci când este eroare de drept. (Toullier, VI. No. 75: Du- ranton, XIII, No. 692; Demolombe, XXau, No. 250; Larombitre, Obligations, Art. 1576, No. 52; Marcadâ, Art 1376—1377, No. 2; Mass6 et Verg6 sur Zachariae, 1V, 

10; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 557 bis, VII; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 442, p. 729; Dalloz, Râp., Obligations, No. 5546; Suppl, Obli- gations, No. 2323; Laurent, XX, No. 35.4; Alexandresco, Y, p. 370). . 
Z („ Deasemenea acțiunea în repetiţiune pentru plata lucrului nedatorit are loc atât când eroarea este scuzabilă cât şi în cazul când este nescuzabilă. (Alexan- 

0). .- ” 
dresco, V, p. 370) 

429, Acţiunea în repetițiune aparţine celui care a făcut plata lucrului nedato- rit sau se va exercită în numele celui în a căruia s'a: făcut plata printr'un man- datar legal, judiciar sau convenţional. (De- molombe, XXI, No. 245; Larombitre, Q- bligations, Art. 1577, No. 2; Dalloz, Rep. Suppl., _Obligations, No. 2547; Alexan- dresco, V, p. 373), 
73, Acel care plăteşte fără mandat în numele altuia poate exercită acţiunea în renetițiune, deoarece plata rezultă numai din faptul său şi este cu desăvârşire străm - terțului în numele căruia s'a plătit. (Dalloz, R6n., Suppl., Obligations, No. 2348). 7%, Această soluțiune are loc chiar acă persoana fără mandat a făcut plata” cu lucrul terțului în numele căruia a fă- cut plata. (Demolombe, X „ No. 250; Larombiăre, Obligations, Art, 1577, No. 3; Dalloz, Rep, Suppl., Obligations, No. 2348). 

- : 75; Se poate ca plata să fie făcută de 0 persoană, iar acţiunea în repetiţiune să aparție altei persoane, (Demolombe, XXXI, No. 251; Larombitre, Obligations. Art. 1577, No. 4; Dalloz, R&p., Suppl., Obliga- tions, No. 23.49), - 76, Astiel este în cazul când plata s'a făcut de un moştenitor putaiiv din averea 
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succesorală și care este înlocuit mai târ- 
ziu printrun alt moştenitor care în acest 

caz va aveă dreptul să exercite acţiunea 

în repetițiune. (Dalloz, Râp., Suppl., Obli- 
gations, No. 2549). 

77, Daci însă moștenitorul  putativ 

ar îi făcut plata cu rea credinţă, acţiunea 
în repetițiune va puteă fi exercitată nu 

numai de moștenitorul adevărat, ci şi de 
moștenitorul putativ a cărui responsabili- 

tate este angajată, faţă de moștenitorul 

adevărat. (Demolombe, XXII, No. 2323; 

Larombitre, Obligations, Art. 1577, No. 4; 
Dalloz, Rep, Suppl, Obligations, - No. 
2349). 
78, Acţiunea în repeiițiune poate fi 

exercitată de creditori, în numele debi- 
torului lor. (Alexundresco, V, p. 202, 574). 

3, Reclamantul într'o acţiune în re- 

petiţiune, fie pentru eroare de drept, fie 
pentru eroare de fapt, va trebui să dove- 

dească mai întâi, pe căile legale că a 
făcut plata. (Demolombe, NXXXI, No. 28%, 
955; llarombitre, Obligations, Art. 1376, 
No 28; Demante et Colmet de Santerre, 
V No.-557 bis, VIU: Aubry et Rau, cd. 
4-a. 1V,: $ 730; .Dalloz, Râp. Obligations, 
No. 5550: Suppl., Obligations, No. 2524; 
Laurent, XX, No. 366; Alexandresco, V, - 
p. 571). : 
89. Dovada plăţii în materie civilă se 

va face conform dreptului comun, adică 
prin act scris dacă valoarea este mai mare 
de 150 franci sau cu marturi şi prezump- 
țiuni dacă există un început de dovadă 
scrisă. (Demolombe, ANN, No. 151, 158; 
“XXXI, No. 285 urm.; Demante et Colmet 
de Santerre, V, No. 357 bis, VIII; Dalloz, 
Rep., Suppl., Obligations, No. 2324; Lau- 
rent, XX, No. 566 urm.; luc, VIII, No. 
394; Alexandresco, V, p. 371, 372). 
8. Reclamantul într'o acţiune în re- 

petițiune, va trebui apoi să dovedească că 
a plătit ceeace nu datoră. (Dalloz, Râp., 
Suppl., Obligations,. No. 
dresco, V, p. 371). 
80, Dacă pâritul în acţiunea în re- 
petițiune, a susţinut că nu a primit plata 
dela reclamant şi acesta dovedeşte contra- 
riul, după o părere, în acest caz, pâritul 
va_trebui, să dovedească că a primit ceeace 
i se datoră. (Toullier, XI, No. 64; Duran- 
ton, XII, No..12; XIII, No. 696; Larombitre, 
Obligations, Art. . 1576, No. 28; Mourlon, 
IL, No. 1678; Aubry et Rau, cd. da, IV, 
Ş 440, text şi nota î2, p. 731; Dalloz, Râo., 
Obligations,. No. 5550; Suppl., Obligations. 
„No. 2327; Laurent, XX, No. 369; Huc, VIII, 
No. 594; Alexandresco, V, p. 372, 575). 
83. După altă părere, în acest caz fap- 

tul pâritului de a:nesgă plata. care a-fost 
apoi dovedită, trebueşte considerată ca o 
simplă prezumpțiune din. care tribunalele 
vor trage: coneluziuni după împrejurări. 
(Demolombe; XXXI,. No. 2$9;:.Demante et 
Colmet de Santerre, V, No. 337 bis, VIII; 
Dalloz, R$p.-Suppl., Obligations, No. 2327). 

84, Dacă pâritul recunoaşte că a pri- 
mit plata însă alegă că i sa plătit ceeace 
i se. datoră,. în -acest caz, rec amantul va 

1525;  Alexan- 
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trebui să dovedească că nu datoră nimic. 
(Demolombe, AXXI, No. 284; Larombitre, 
Obligations, Art. 1576, No. 28; Demante 
ct Colmet de Santerre, V, No. 337 bis, VIII; 
Aubry et Rau, cd. 4-a, ÎV, S 45, p. 730; 
Dailoz,  Râp.,  Obligations, No. 5550; 
Suppl., Obligations, No. 2525; Laurent, 
AX, No. 507). 

85, Dovada că reclamantul nu datoră 
nimie pâritului, va trebui să fie făcută în 
materie civilă, conform dreptului comun. 
(Demolombe, XXXI, No. 285; Dalloz, kâp., 
Suppl., Obligations, No. 2525; Laurent, 
NX, No. 507; Jluc, VIII, No. 594; Alexan- 
dresco, V, p. 371, 572). 
86, In materie comercială dovada plă- 

“ţii şi a faptului că reclamantul nu da- 
toră nimic, se va puică face prin orice 
mijloace. (EHuc, VIII, No. 394; Alexan- 
dresco, V, p. 37i, nota 5). i 
87. Reclamantul în acţiunea în repe- 

tiprune, trebueşte să dovedească existenţa 
eroarei de drept sau de fapt, care a dat 
loc pi=yl unci datorii care nu există. (De- 
molombe, XXI, No. 256; Larombitre, O- 
bligations, Art. 1376. No. 30, 32; Aubry et 
Rau, ed. d-a, LV, $ 442, p. 750; Dalloz, 
Rep., Suppl., Obligations, No. 2326; Lau- 
rent NN, No. 3085; Alexandresco, V, p. 
571). . 

88. Eroarea va puteă fi dovedită prin 
orice mijloace de probă, deoarece consti- 
tue un fapt pentru care nu sa putut pro- 
cura o dovadă scrisă. (iluc, VIII, No. 394; 
Alexandresco, V, p. 572). 

89, Eroarea este prezumată dacă re- 
clamantul în acţiunea în repetițiune do- 
vedeşte că a achitat o obligaţiune atinsă 
de dol, pe care l-a descoperit după plată 
sau când dovedeşte că a plătit o datorie 
dejă “achitată de autorul său sau de un 
terț şi a cărei cliitanță a descoperit-o după 
plată. (Demolombe, AXXXI, No. 286; La- 
rombitre, Obligations, Art. 1376, No. 30, 
52; Aubry ct Rau, cd. -a, IV, $ 449, text 
şi nota 10, p. 730: Dalloz, Râp.. Obliga- 
'tions, No. 5550: Suppl., Obligations, No. 
2326; Laurent, XX, No. 365). 
90. După altă părere, croarea nu se 

“presupune, deoarece nici un text nu admite 
asemenea prezumpţiuni legale. (Huc, VIII, 
No. 594; Alexandreseo, V, p. 572). 
91, Tribunalele vor apreciă în mod su- 

veran, probele care itrebuese făcute ;de 
reclamantul în acţiunea în repetiţiune. 
(Dalloz, Rp, Suppl., Obligations, No. 
2527; Alexandresco, V, p. 572). 

92, In acţiunea în repetiţiune îndoiala 
se va interpretă conira persoanei care tre- 
bueşte să facă o dovadă şi pe care a fă- 
cut-o incomplect. (Demolombe, XXXI, No. 
290; Larombitre, Obligations, Art. 1576, 
No. 31; Dalloz, Râp., uppl Obligations, 
No. 9328; Alexandresco, V, p. 373). 
92, In cazul când există îndoială dacă 

sa făcut plata lucrului nedatorit, îndoiala 
se va iînţerpretă contra 'reclamantului în 

acţiunea în 'repetițiune. (Dalloz, Rep., O- 
blisations, No. 2528). . 
94, Acţiunea în repetiţiune se exercită 
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contra celui care a primit plata lucrului 
nedatorit, fie că a primit personal, fic că 
a primit prin reprezentanţii săi. (Dalloz, 
Rep... Obligations, No. 5577; Suppl., Obli- 
gations, No. 2341; Iluc, VIII, RAI 393; 
Alexandresco, Y, p. 574). - 
95. Dacă plata lucrului nedatorii s'a 

făcut către un mandatar, în orice caz, 
acţiunea în repetiţiune se va exercită con- 
tra mandantului, chiar dacă plata ar fi 
folosit mandatarului. (Demolombe, XAXI, 
No. 255; Dulloz, Râp., Suppl., Obligatious, 
No. 2542). 

96, Acţiunea în repetițiune se va e- 
xercită contra mandantului, :chiar dacă 
mandatarul care a primit plata lucrului 
nedatorit avea un mandat general pentru 
toate afacerile mandantului, afară de ca- 
zul când plata nedebitului primită de 
mandatar, constitue din partea lui o gre- 
şala de așă natură, încât mandantul este 
autorizat să nu recunoască actele ce le-a 
făcut, chiar faţă de ierţele persoane. (De- - 
molombe, XXI, No. 257: Dalloz, 
Suppl., Oblisations, No. 2343). 

97, Acţiunca ;în repetițiune_ se exer- 
cită contra mandantului, chiar dacă plata 
lucrului nedatorit a fost făcută unui ad- 
ministrator legal. (Dalloz, Rep., Obliga- 
tions, No. 5577). 
98. Dacă plata a fost făcută la mai 

„ multe persoane, acţiunea de repetițiune se 
va exercită contra fiecăreia în parte. (Iluc, 
VIII. No. 395; Alexandresco, V, p. 374). 
99, Dacă plata sa făcut unei persoane 

incapabile de a primi, ca va fi obligată 
la restituire numai în limitele folosului 
ce a tras din plată, afară de cazul când 
ar fi comis un delict sau quasi-delict, când 
va trebui să plătească toată paguba cau- 
zată prin faptul său. (Demolombe, XXXI, 

„No. 239; Aubry et Rau, ed. s-a, IV, $ 44 
text și nota 8, p. 759; Laurent, XX, No. 
355; Iuc, VIII, No. 393; Alexandresco, V, 
p. 374). - ” 

100. Dacă cel care a primit plata unei 
sume nedatorite a transmis-o fără fraudă 
unci alte persoane, reclamantul nu are 
dreptul să exercite acţiunea în repetițiune 
contra acestei persoane, ci numai contra 
celuia căruia i-a răcut plata. (Larombitre, 
Obligations, Art. 1577, No. 5). - 

10|. Acţiunea în repetițiune se pre- 
scrie prin trecere de treizeci ani, iar nu 
potrivit dispoziţiunilor art. 1304 ce. civ, îr. 
(900 c. civ. rom.). prin trecere de zece ani. 
(Larombitre, Obligations, Art. 1377, No. 
25: Alexandresco, V, p. 574), 

102. Potrivit dispoziţiunilor art. 1377 
€. civ. fr. (993 c. civ. rom.), acela care din 
eroare crezându-se debitor a plătit o da- 
torie nu are dreptul să exercite acţiunea 
în repetițiune, când creditorul după ce a 
primit plata a desființat titlul său de 
creanță. (Demolombe, XXI, No. 316, 317; 
Larombitre, Obligations, Art. 1377, No. 6, 
8; Dalloz. Rep, Obligations, No. 5531; 
Suppl.. Obligations, No. 2350; Planiol, II, 
No. S61; Alexandreseo, .V, p. 366). , 

403, In acest caz, pentru ca desfiin- 

Nep. 

DESPRE QUASI-CONTRACTE 

No. 861; A 

Art. 993 

jarea titlului de creanţă să poată constitui 
0 excepţiune la exercitarea acţiunei în 
repetițiune, „trehueşte ca desființarea să se fi tăcut cu bună credinţă. (Demolombe, 
AXII, No. 316, 317 Larombitre, Obli- gations, Art. 1577, No. 6; S; Marcads, Art, 1577, No. 4; Demante ct Colmet de San. terre, V, No. 358 bis, 1; Dalloz, R&p., O- 
hligations, No. 5551; Suppl., Obligations, 
No. 2530; ]lue, VIII, No. 396; Planiol, II, 

Llexandresco, V,: p. 368). 
104. Prin desființarea titlului de 

creanță se înţelege orice distrugere, cum 
ar fi ruperea în bucăţi. (Dalloz, Rep. O- 
bligations, No. 5352; Alexandresco, YV, p. 
366) . 

105. Deasemenea .prin desființare se 
înțelege şi ştergerea cu condeiul a celor serise pe titlul de creanță. (Demolombe, 
NAXI, No, 520: Larombicre, Obligations, 
Art. 1577, No. 10; Alexandresco, Y, p. 366; 
Gontra: Dalloz, Râp., Obligations, No. 
2293), 

106, Accastă soluțiune are loc numai dacă este vorba de obligaţiuni constatate prin acte sub semnătură privată, iar nu şi de actele autentice care nu pot îi niciodată distruse deoarece se pot scoate copii de pe cele din arhivele tribunalelor. (Alexan- dresco. V, p. 366, nota 3). 
107, Menţiunea făcută de creditor în dosul titlului de creanță că a primit plata datoriei nu echivalează cu desfiinţarea titlului şi el după ce va restitui banii plă- 

tii din eroare, se va putea adresă adevă- 
ratului debitor, care nu are dreptul să 
se opue la plată. (Alexandresco, V, p. 366, 
nota 3). - , - 

IOA. După o părere, excepțiunea pre- 
văzută de art. 1377 $-2 ce. civ, În, (995 $ 2 
c. civ. rom.), trebuceşte interpretată în mod 
restrictiv, aşă încât acţiunea în repeti- 
țiune nu. va puteă fi exercitată decât în 
cazul de desființare materială a titlului 
de creanţă. (Laurent, XX, No. 363; Iluc, 
VIII. No. 396; Aexandresco, V, p. 368). 

109. După altă părere dominantă, 
excepțiunea prevăzută de art, 1577 $2 c, 
civ, În. (995 $ 2 c. civ. rom), nu trebueşte 
restrânsă numai la desființarea materială 
a titlului de creanţă, ci trebuesc să fie 
asimilate şi cazurile de pierdere . şi de 
stingerea „Baranţiilor legale ataşate la 
creanță și care îi asizurau achitarea. (Duranton, XIII, No. 685; Demolombe, 
NANI,_ No. 522; Larombitre, Obligations, 
Art. 1577, No. 10: Demante et Colmet .de 
Santerre, V. No. 578 bis, |: Aubry et Rau, 
cd. 4-a. TV, $ 442. p. 751, 733; Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 5553). 
11. Dispoziţiunile art. 1377 $ 2 e. civ. În. (995 $ 2 e. civ. rom.), își vor găsi a- 

nlicațiunea și în cazul când ereditorul 
după ce a fost plătit de un terț, a neglijat 
să urmărească pe adevăratul debitor 'con- 
tra căruia creanța s'a stins prin prescrip- 
ție. (Duranton, XU(I, No. 655; Demolombe, 
XNĂAI, No. 523; Larombitre, Obligations, 
Art. 1377,_No. 10:: Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 358 bis, I; Aubry et Rau, 
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cd. 4-a, IV, $ 442, p. 731; Dalloz, Râp. 
Obligations, No. 5555; Suppl., Obligations, 
No. 2530; Contra: Laurent, XX, No. 363; 
Huc, VIII, No. 
368). 

(î1. Dacă titlul pe care l-a desfiinţat 
creditorul. eră lipsit de orice valoare, a- 
cel care a plătit un lucru ncdatorit, din 
eroare, are dreptul să exercite acțiunea 
în repetițiune. (Dalloz, Râp., Obligations, 

sasa 
No. 5555). _ 

1(2. Potrivit dispoziţiunilor art. 1377 
$ 2 c. civ. fr. (995 $ 2 c. civ. rom), dacă 
cineva a plătit un lucru nedatorit din 
eroare, el nu poate exercită acţiunea în 
repetițiune, contra creditorului care a des- 
fiinţat titlul său de creanţă, însă în acest 
caz va avcă recurs contra adevăratului de- 

adevăratului debi- 
tor, după o părere, va fi exercitat prin o 
acţiune de gestiune de afaceri. (Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 5556; Suppl., Obli- 
gations, No. 2330). 

113. Dună a doua părere, cel care a 
plătit va puteă exercită recursul contra 
adevăratului debitor ca subrogat de plin 
drept în drepturile şi acţiunile credito- 
rului. (Demolombe, XXXI, No. 329, 330; 
Larombiăre, Obligations, Art. 1377, No. 
11). 

1 (4. După a treia părere, recursul celui 

396; Alexandresco, V, p. 

care a 'plătit- contra adevăratului debitor, 
constitue o simplă acţiune de in rem verso. 

DESPRE QUASI-CONTRACTE Codul civil 

(Laurent, XX, No. 364; IHuc, VIII, No. 397; 
Alexandresco, V, p. 367). 

| 455. Plătitorul se -poate folosi de ga- 
ranțiile care asigurau creanța stinsă prin 
plată, dacă plata s'a făcut în condiţiunile 
subrogaţiunci legale prevăzute de art. 1251 
c. civ. fr. (1108 c. civ. rom.). (Demolombe, 
XXXI, No. 529; Larombitre, Obligations, 
Art. 1377, No. 11; Alexandresco, V, p. 307,. 
noa 1; Comp, Contra: Laurent, sk No. 
364). 

116. Deasemenea, aceeaş soluţiune va 
fi aplicabilă şi în caz de subrogajiune con- 
vențională prevăzută de art. 1250 ce, cir. 
îr. (1107 c. civ. rom.). (Alexandresco, V, 
p. 307, nota 1). 

(42. Dacă însă nu există subrogaţiune 
legală sau convenţională, cel care a plătit 
din eroare nu are asigurările creanţei plă- 
tite, deoarece în acest caz creanţa sa stins 
cu toate asigurările ce o garantau şi a- 
ceste asigurări nu mai pot reînviă. (Lau- 

“rent, XX, No. 364: Alexandresco, V, p. 
3683, nota; Contra: Demolombe, XAXI, No. 
-330: larombiere, . Obligations, Art. 1577, 
No. îi; Mourlon, II, No. 1650). 

149, Dacă creditorul care a primit 
ceeace i se datoră, a stipulat că acel care 
a făcut plata nu poate exercită dreptul de 
repeiițiune, acest drept nu va putea fi 
exercitat de plătitor, deoarece stipulaţia 
este validă fiind făcută în baza liber- 
tăţii convenţiunilor. (Demolombe, XXXI, 
No. 531; Alexandresco, V, p. 366, nota 2). 

Art. 994. — Când cel ce a primit plata a îost de rea cre- 
-dinţă, este dator a restitui atât capitalul cât și interesele sau 
fructele din ziua plății. (Civ. 483, 485 urm., 522 urm., 995 urm., 1088, 
1589, 1890; Civ. Fr. 1378). 

Tezi. fr. Art. 1878. — Sil y a 
a rețu, îl est tenv de restituer, tant le 
jour du paiment. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Hotărtre 19, . 
Interese, a se vedeă cu- 

vântul: „Dobânzi“. 
Locaţiune 13, - 
Lucruri fongibile 17, 18, 

„Moștenitori 21, 22, 
Nulitate 19. : 
Plata lucrului nedatorit 1 

Accesorii 4, 
Acţiune 8. 
Anulare 19. 
Arbori înalţi 4 
Bani 8, 11. 
Bună credinţă 1—3, 5, 6, 
8—13 , 

Capital 5, 6, 11. 
Clădire 4. - urme . 
Dărâmare 4, - - Posesiune 3, 9. 
Daune-interese 13, 17.. Profit 2, 20. . - 
Dividend 7, Rea credinţă 9—22. 
Dobânzi 5, 6, 8, 11, 12, | Rentă 5,6. 

16—49, | 
Eroare 1, 2,3 - 

| Restituire 4 urm. 

Fructe 2—4, 10.—13, 16,20, 
Societate 7, 

Doctrină,” 
, 

4, Acel care a primit de bună credinţă 
un lucru nedatorit, este obligat a-l resti- 
tui deoarece i-a fost plătit din eroare. 
(Dalloz Râp., Obligations, No. 5567; A- 

- lexandresco, V, p. 375). . 

__din- lucru. (Demolombe, XXXI, No. 

eu mauvaise foi de la part de celui qui 
capital que les interes ou les fruits, du 

2, Din combinaţia art. 549 şi 1578 c. 
civ. În. (455 şi 994 c. civ. rom.), rezultă că 
acel care a primit cu bună credință un 
lucru nedatorit, nu este obligat, ca odată 
cu lucrul, să restitue şi fructele pe care 
le-a produs lucrul şi profitul ce l-a tras 

54; 
Larombitre,  Obligations, Art. 1378—1579, 
No. 10; Mourlon, ÎI, No. 1681; Demante et 
Colmet de Santerre,; V, p. 359 bis, I; Au- 
bry et Rau, cd. 4-a, LV, $ 412, p. 736; Dal- 
loz, Râp., Obligations, No. 5568; Suppl., 
Obligations, No. 2332; luc, VIII, No. 599; 
Alexandresco, V, p. 375, 376; Contra: Lau- 
rent, XX, No. 372). 

9, Această soluțiune are loc numai 
dacă acela care a primit lucrul nedatorit 
de bună credinţă, a cules fructele în tim- 
pul posesiunei sale, (Dalloz, Râp., Suppl., 

bligations, No. 2335); . 
di, Deasemenea cl nu are dreptul să 

păstreze accesoriile lucrului care nu au
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caracterul de frucie cum ar fi arborii 
înalţi, ai pădurilor neamenajate pe care 
i-ar Îi tăiat, nici materialele clădirilor pe 
care le-ar fi dărâmat. (Demolombe, XXNI, 
No. 346: Daloz, Râp., Suppl., Obligations, 
No. 2335), 

5, Ratele unci rente plătite fără să [ie 
datorite, după o părere,. nu vor fi resti- 
tuite, de acel care le-a primit cu bună cre- 
dință, deoarece sunt un produs al capita- 
lului și deci trebuesc asimilate cu intere- 
sele. (Demolombe, IX, No. 624; NNXI, No. 
340, 541; Massc et Verg& sur Zachariac, II, 
$ 295, nota 4, p. 105; Dalloz, Rep., Obli- 
gations, No. 5573). 

6, După altă părere, ratele unei rente 
plătite“ fără să fie datorite, constiiuind 
un capital, vor fi restituite de acel care 
le-a primit cu bună credinţă, însă fără 
dobânzile acestor rate. (Aubry ct Rau, ed. 
4-a, IV, $ 442, p. 733: Laurent, XX, No. 
373: Huc, VIII, No. 399; Alexandresco, V. 
'p. 375). 

7. Deasemenea după cea de a doua pă- 
rere, pe baza aceloraşi principii, acţionarii 
unci socictăţi trebuesc să restitue dividen- 
dele fictive ce ar îi primit când se con- 
stată că societatea nu a realizat nici un 
beneficiu. (Iluc, VIII, No. 599; Alexan- 
resco, Y, p. 376). ! 
8. Acel care a primit cu bună credinţă 

o sumă de bani, va datori dobânda numai 
dela cererea în judecată. (Demolombe. 
AXAAT,_ No. 5359; Larombitre, Obligations. 
Art, 1578, No. 10; Demante ct Colmet de 
Santerre,_V, No, 359 bis. Il; Laurent, XX. 
No. 372; Tue, VIII, No. 599: Alexandresco, 
V, p. 570). _ 

9. Când posesorul de bună credință de- 
vine de rea credință, se vor aplică în 
drept şi în fapt dispoziţiunile art. 1378 
c. civ. În. (994 c. civ. rom.). (Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 5569). 

10. Cel care a primit de bună credinţă 
un lucru nedatorit nu dobândeşte fructele 
lucrului decât până atunci când devine 
de rea credinţă. (Duranton, XIII, No. 691; 
Demolombe, XXNI, No. 547; Aubry et 
Rau, cd. 4-a, 1V, $ 44, p. 733; Larombitre 
Obligations, Art. 1578-—1579, No. 10; Dal- 
loz, Râp., Obligations, No. 5369; Laurent, 
XĂ, No. 375). 

1 |. In ceeace priveşte interesele, după 
o părere, ele nu sunt asimilate cu fruc- 
tele, aşă încât acel care a primit cu bună 
credinţă un capital în bani, nedatorit, 
nu, datoreşte interesele de plin drept, 
chiar dacă ar deveni de rea credință după 
plată. (Demolombe, AXXXI, No. 544; La- 
rombitre, Obligations, Art. . 1378—1570, 
No. 10; Demante et Colmet de Santerre, V. 
No. 559 bis, II; Dalloz, Rep.,- Obligations, 
No. 5569). " 

12, După altă părere, interesele sunt 
asimilate cu fructele sub raportul resti- 
tuirei lor, aşă încât ele sunt datorite de 
acel care a primit de bună credință, din 
ziua când ef a devenit de rca credinţă. 
(Dalloz, Rep. Obligations, No. 5569; 
Suppl., Obligations, No. 2533). : 

DESPRE "QUASI-CONTRACTE 

” (Demolombe, NNAI, N 

apoi 
No. 5580). 

Art. 994 

13. Acel care a primit un lucru cu 
bună credință nu poate fi supus la nici: 
o obligaţie de daune-inierese pentru un 
fapt petrecut în timpul când eră de bună 
credință. Astfel dacă în timpul bunei cre- 
dințe, posesorul a închiriat lucrul primit, 
cl va îi obligat sa restitue după ce devine 
de rea credinţă, chiria stipulată în con- 
tractul de locaţiune, fără să fie obligat a 
plăti diferenţa între adevărata valoare a 
fructelor şi chiria stipulată de el în tim- 
ul când eră de bună credinţă. (Demo- 

[ombe. AXANI, No. 349; Larombiăre, Obli- 
gations, Art. 1578—1379, No. 11; Dalloz, 
I6p., Suppl., Obligations, No. 2334). 

da Există rea credință când cel care 
a_ primit ştiă că lucrul nu-i eră datorit. 
(Dalloz, Rcp., Obligations, No. 5378). 

- 15, Există rca credinţă când cel care 
a_ primit ştiă că lucrul nu-i aparţine, fie 
că această cunoştinţă o avcă în momentul 
plăţii, fie că a avut cunoştinţă de aceasta 
ulterior. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 
5378). 

16. Potrivit dispozițiunilor art. 1378 
c. civ. În. (094 c. civ. rom.), când cel cea 
primit plata eră de rea credinţă. este da- 
tor a restitui îructele şi dobânzile cu în- 
cepere din ziua plăţii. (Dalloz, Rp. O- 
bligations, No. 5580; Suppl., Obligations, 
No. 9552; Alexandreseo, V, p. 378). 

17. Cel ce a primit fără să-i fie dato- 
rite şi cu rea credinţă, lucruri fongibile, 
va fi obligat a plăti numai daune-interese, 
după împrejurări, în lipsa unei cereri sau 
a unci convenţiuni exprese, deoarece în 
textele care fac să curgă interesele de' plin 
drept, legea nu asimilează cu sumele de: 
bani, lucrurile fongibile altele decât banii. 

Io. 551; Larombitre, 
bligations, Art. 1578—1579, No. 12; Dal- 

loz, Rep, Suppl., Obligations, No. '2353), 
18, După altă părere, cel care a pri- 

mit fără să-i fie datorite, cu rea credinţă, 
lucruri fongibile, va datori cu începere 
din ziua plăţii, dobânzile valorii estima- 
tive a lucrurilor fongibile, (Aubry ct Rau, 
cd. 4-a. IV, $ 4p, p. 73; Dalloz, Rep, 
Suppl.. Obligations. No. 2353; Laurent. 
XA, No. 374). | 

19. Acela care a primit cu rea credință 
un lucru nedatorit, este dator a plăti in- 
teresele lucrului cu începere din ziua plă- 
ţii, chiar dacă plata sar fi făcut în exe- 
cutarea unei hoiăriri definitive, care a fost 

anulată. (Dalloz, Râp., Obligations, 

20, Acela care a primit cu rea cre- dință un lucru nedatorit, este dator a restitui fructele chiar dacă nu le-a perce- put şi nu a profitat de ele. (Larombiere, 
Obligations. Art. 1578—1579, No. 11; Dal- 
loz, Râ»., Obligations, No. 53850). 

21, Dispozițiunile art. 1378 e. civ. fr. 
(994 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
şi moştenitorilor “aceluiă care a primit de 

„rea credinţă plata unui lucru: nedatorit. 
(Demolombe, XXXI, No. 554, 355: Larom.- 
bitre, Obligations, Art. 1378—1379, No; 8; 
Aubry et-Rau, cd. 4-a, IV, s 44, text şi 
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29, Această soluţiune are loc chiar 
dacă moştenitorii ar fi de bună credinţă. 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 5581). 

4 

nota 35, p. 737; Dalloz, Rep. Obligations, 
No. 5581: Supl Obligations, No. 2354; 
Laurent, XX, No. 371): i 

Art. 995. — Când lucrul plătit nedebit eră un imobil sau un 

mobil corporal, cel care l-a primit cu rea credință este obligat 

a-l restitui în natură, dacă există, sau valoarea lucrului, dacă a 

perit sau s'a deteriorat !), chiar din cazuri fortuite, afară numai 

de va probă că la aceste cazuri ar îi fost expus lucrul fiind şi în 

posesiunea proprietarului. 
Cel care a primit lucrul cu bună credinţă, este obligat a-l 

restitui, dacă există, dar este liberat prin perderea lui, și nu 

răspunde de deteriorări?). (Civ. 996 urm., 1083, 1155, 1156, 1898, 

1899; Civ. Fr. 1379). 

Tezt. fr. Art. 1379. — Si la chose indâment regue est un immeuble ou un 

meuble corporel, celui qui La reșue soblige ă la restituer en nature, si elle 
: . . . : : A 

existe, ou sa, valeur, si elle est perie ou detcriorte par sa faute; il est meme 

garant de sa perte par cas fortit, sil Va regue de mauraise foi. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină), 

Accesorii 3, 4 Lucru cert şi determinat 

Bună credinţă 7, 9. 2 ” 
Caz fortuit 7, 10. - 
Codul civil francez î. 
Consumare 2. 
Culpă 7, 9. 

Cunoştiaţă 9, 10. 
Deterivrări 7, 8, 9 
Fapte 5. 
Forţă majoră 7, 10. 
Greşeală 7, 9. 
Liberare 7. »: 

2, 3, 
Lucru fongibil +. 
Neglijenţă 9, 
Perderea lucrului 7, 10. 
Plata lucrului nedatorit 1. 
Posesiune 10, 
Punere în întârziere 10. 
Rea credinţă 6, 9, 10. 
Repetiţiune 2 urm. 
Restituire în natură 2,3,5, 
Servicii 5. 
Valoare 4, 5, 

Doctrină, 

1, Alincatul al doilea-al art. 993 c. civ. 

rom. nu există în art. 1579 c, civ. În. co- 
respunzător, ci este adăugat de legiuitorul 

român după observaţiunile lui Marcadt. 

(Alexandresco, V, p. 375, noia î, 576 iext 

și nota 5). , 
"9: Când lucrul nedatorit a fost un corp 
cert şi determinat care nu se consumă 

prin uz, obicctul acţiunei în repetițiune îl 
va formă însuşi lucrul dat în plată. (La- 
rombitre, Obligations, Art. 1578—1579, No. 
2; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
Planiol, II, No. 849; Alexandresco, V, p. 
376, 379). , 

3, Când lucrul nedatorit a fost un 
corp cert şi determinat cl trebueşte resti- 

tuit în natură cu toate accesoriile care: 
existau în momentul plăţii şi cu toate ac- 
cesoriile care au survenit după facerea 
lății. (Toullier, XI, No. 9%; Aubry et 

Rau, ed. 4-a, IV,-S 449, p. 736; Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 5562). 

Zu Când lucrul nedatorit a fost un 

  

” bis, II; Aubry cet Rau, ed 

5509; 

lucru fongibil se va restitui o cotitate 
exală sau valoarea lucrului. (Larombiăre, 
Obligations, Art. 1575—1579, No. 6; Au- 
bry_ ct Rau, ed. 4-a, LV, $ 442, p. 756; 
Dalloz, Râp., Obligations, No. 5563; Pla- 
niol, II, No. S49).: 

5, Când lucrul nedatorat nu poate îi 
restituit în natură, cum ar fi în cazul când 
este vorba de fapte, de servicii aprecia- 
bile, se va restitui numai valoarea lucru- 
lui. (Larombicre, Obligations, Art. 1578— 
1579, No. 7; Dalloz, Rep., Obligations, No. 
5365). 

G, Dispoziţiunile art. 1379 c. civ. în. 
(995 $ 1 c. civ. rom.), îşi găsesc aplica- 
jiunca numai la acel care a primit plata 
uerului nedatorit, cu rea credință. (De- 
molombe, XXXI, No. 365, 366, 367; Larom-. 
bitre, 'Obligations, Art. 1578—1379, No. 
5; Marcadă, Art, 1378—1350, No. 2; De- 
mante et Colmet de Santerre, V. No. 360 

„4-a, IV, $ 48, 
text şi nota 30, o. 736; Dalloz, Rep., Obli- 
gations, No. 5583: Suppl., Obligations, No. 
9356: Laurent, XX, No. 376: Alexandresco, 
V, p. 579). ” o 

7, Când lucrul nedatorii, a pierit sau 
s'a deteriorat, fie prin caz fortuit, fie prin 
cuipa primitorului, acesta dacă este de 
bună credinţă, este liberat şi nu va fi 
obligat să restitue lucrul dacă a pierit, 
nici nu va răspunde de deteriorări. (A- 
lexandresco, V, p. 376). 

8. Prin deteriorări sau degradațţiuni se 
înțeleg stricăciunile sau pierderile _par- 
țiale aduse lucrului. (Alexandresco, V, p. 
376. nota 4). | 

9. Acel care a primit plata unui lucru 
de bună credinţă va răspunde de deterio- 

1) la art. francez corespunzător 139, după cuvântul acesta „deteriorat“ urmează: „par sa faule; it 

est mâme garant de sa perie par cas fortuit, sil V'a rene de maucrais foi“. 
2) Aliniatul al 2-lea din art. 995 lipseşte în art, francez corespunzător 1379. 
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Codul civil 
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rările aduse lucrului prin faptul său în 
urma cunoștinței ce a avut de obligaţia 
de restituire, deoarece din acest moment, 
orice neglijenţă a sa devine o culpă. (De- 
molombe, AI, No. 372; Mourlon, II, No. 
1654; Laurent, XX, No. 346; Iluc, VIII, 
No. 400; Alexandresco, ), p. 372). 

10. Deasemenea din momentul ce pri- 
mitorul are cunoştinţă de obligaţia de 
restituire, el va răspunde şi de pierderea 

DESPRE QUASI-CONTRACTE Art. 996 

provenită din caz fortuit afară de cazul 
când va dovedi că pierderea lucrului sar 
fi întâmplat chiar dacă se află în pose- 
siunea proprietarului, deoarece primitorul 
liind de rea credință este considerat pus 
în întârziere, (Marcadâ, Art. 1378—1580, 
No. 2: Alexandresco, V, p. 377; Contra: 
Demolombe, XXXI, No. 373; Mourlon, II, 
No. 1684). 

Art. 996. — Când cel ce a primit lucrul cu rea credinţă, l-a 
înstrăinat, este dator a întoarce valoarea 
în restituțiune!). 

lucrului din ziua cererei .- 

Când cel care l-a primit eră de bună credință, nu este 
obligat a .restitui decât numai preţul cu. care a vândut lucrul, 
(Civ. 485, 971, 997, 1095, 1096 
1909; Civ. Fr. 1380). 

; 1097, 1341.urm., 1607, 1898, 1899, 

Teat. fr. Art. 1350, — Si celui qui a reţu de bonne foi, a vendu la chose 
il ne doit restituer que le prix de la vente. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Bună credință 6, 7,9—16, Perderea lucrului 16, 18. 
Caz fortuit 18, Plata lucrului nedatorit 1 
Codul civil francez 1. 
Creanţă 7. . 
Daune-interese 4, 14. 
Donaţiune 3, 8, 9, 11—13, 

19, 

urm. , 
Prescripţie 11, 17, 
Preţ 2, 4—7, 13, 15, 16, 20, 
Rea credinţă 2, 4,5, 10,19, 
Restituire 1 urm. 

Evicţiune 44. Revendicare 15, 16, 17, 
Excedent 5. 
Forţă majoră 1, 
Garanţie 14, - 
Imobil 12, 13, 14, 17, 19. 

Terţe persoane 11—17, 19, 

Valoare 2, 5, 6. 
Liberalitate 3,8, 9, 11— Vindere-cumpărare 2, 4— 

14, 19, 8 10—19. 
Lucru mobil “1, 19, 

Doctrină, 

1. Alincatul întâi al art. 996 ce. civ. ro- 
mân lipseşte în art. 13S0 c. civ, Îr. cores- 
punzător şi este adăugat de legiuitorul 
român după observaţiunile lui Marcad€. 
(Alexandresco, V, p. 325, nota 2, 379, text 
şi nota 2). 

2, Dacă cel care a primit lucrul neda- 
torit l-a vândut de rca credință, va fi 
dator să restitue, nu prețul vânzării, ci 
valoarea reală a lucrului. (Dalloz, Râp. 
Suppl., Obligations, No. - 2351; 
dresco, V, p. 379). | 

8, Dispoziţiunile art. 996 al. 1 c. cir. 
rom, îşi găsesc aplicaţiunea şi la. înstrăi- 
nările cu titlu gratuit. (Alexandresco, V, 
p. 379). , : 

4. În cazul când cel care a primit lu- 
crul nedatorit l-a vândut de rea credinţă 
și dacă preţul nu reprezintă valoarea lu- 
crului, ch va trebui să restitue nu numai 
acest preț ci şi daunt-interese. (Demo- 
lombe, XXXI, No. 403; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 13S0, No. 6; Demante et Col: 
met de Santerre, V, No. 361 bis, I; Aubry 

et Rau, cd. s-a, IV, Ş 42, p. 736; Dalloz, 
Rep. Obligations, No. 5582; Suppl.. Obli- 

. gations, No. 2351; Laurent, XX, No. 377; 

"stitue decât preţul 

" nota 1). 

Alexan- : 

Comp.: Alexandresco, V, p. 379). 
5, Dacă însă preţul vânzării va (i mai 

mare decât valoarea lucrului, vânzătorul 
de rca credinţă va trebui să restitue acest 
preț, dacă nu există nici un motiv ca el 
să păstreze excedentul preţului. (Demo- 
lombe, AXXI, No. 404: Dalloz, Rep. 
Suppl., Obligations, No. 2551). 

a Dată acel care a primii un lucru 
-nedatorit, de bună credință,, l-a vândut, 
potrivit dispoziţiunilor art. 1550 c. civ. fr. 
(996 $ 2 ce: civ. rom), nu trebueşte să re- 

vânzării oricare ar fi 
el. iar nu valoarea lucrului. (Dalloz, Rtp., 
Oblipations, No. 5370; Alexandresco, W p. 577. 578). “ 
„Dacă preţul nu a fost încă plătit, 

primitorul de bună credință va restitui | 
plătitorului creanţa ce o are contra cum- 

. părătorului. (Larombitre, Obligations, Art. 
15S0, No. 4; Alexandresco, V, p.. 378, 

8. Dispoziţiunile ârt. 1380 ce. civ. fr, 
(996 $ 2 c, civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiu- 
nea la orice înstrăinare, chiar cu titlu 
gratuit, iar nu numai în caz de vânzare; 
în acest caz primitorul nu datoreşte nimic, 
deoarece nu a tras nici un folos, afară de 
acțiunile ce ar avcă contra donatarului. 
(Demolombe, XXXI, No. 401; Larombitre, 
Obligations, Art. 1580, No. 2; Demante et 
Colmet de Santerre, V, No. 361 bis, II; 
Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 2336; 
Ic, VIII, No. 400;' Alexandresco, V, p. 
578). - 

9. Astfel dacă acel care a. primit cu 
bună credință un lucru nedatorit, . l-a 
dăruit, el nu va fi obligat a-l restitui. 

1) In textul-art. francez 1%0 lipseşte acest întâi aliniat, 
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Art. 996 

Demolombe AXXI, No. 401; Larombitre, 
bligations, Art. 1380, No. 2; Demante et 

Colmet de Santerre, V, No..561 bis, XI; 
Dalloz, R€p., Obligations, No. 5570; Suppl., 
Obligations, No. 2536; Huc, VIII, No. 400; 
Alexandresco, V, p. 378). 

10. Pentru ca dispoziţiunile art. 1350 
e. civ, în. (996 $ 2 c. civ. rom.), să-şi gă- 
sească aplicaţiunea, trebueşte ca buna cre- 
dință a celui care a primit un lucru nc- 
datorit să existe până în momentul în- 
străinării, căci în cazul contrar acţiunea 
în repetijiune va fi exercitată după re- 

. gulele privitoare la primitorul de rea cre- 
ință. (Demolombe, XXXI, No. 40; La- 

rombi&re, Obligations, Art. 1350, No. 3; 
Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 2537; 
Due VIII, No. 400; Alexandresco, V, p. 
378). ' 

11. Dacă lucrul plătit fără să fie da- 
torit este mobiliar, acel ce l-a.dat nu are 
acțiune în repetiţiune contra terțului că- 
ruia i-a fost înstrăinat lucrul cu bună 
credinţă, fie cu titlu gratuit, fie cu titlu 
oncros, deoarece acesta a dobândit lucrul 
prin prescripţie instantanee. (Demolombe, 
LAAI, No. 414; Larombicre, Obligations, 

„Art. 1580, No. 7; Dalloz, Rcp., Obligations, 
No. 3574; Alexandresco, V, p. 382, 383), 

12. Dacă lucrul plătit fără să fie da- 
- torit este un imobil, acel care l-a dat, 
după o părere, nu are acțiune în repeti- 
țiune contra terţului căruia i-a fost în- 

- străinat imobilul, cu bună credinţă, fie 
cu titlu oncros, fie cu titlu gratuit. (Del- 

“ vincourt, III, p. 681; Toullier, XI, No. 97 
urm.; Dalloz, Rp. -Obligations, No. 5574). 

13. După a doua părere, dacă lucrul 
plătit fără să fie datorit este un imobil, 
acel care l-a dat, va puteă să exercite 
acţiunea în repetițiune contra terțului că- 
ruia i-a fost înstrăinat imobilul, cu bună 
credinţă, fie cu titlu oneros, fie cu titlu 
gratuit deoarece acesta nu a putut do- 
ândi mai multe drepturi de câte aveă 

autorul său. (Demolombe, XXXI, No. 413, 
414, 415;  Larombitre, Obligations, Art. 
1580, No. 7; Aubry cet Rau, ed. 4-a, IV, $ 
442, text şi nota 37, p. 758; Dalloz, Rp. 
Obligations, No. 5575; Suppl., Obligations, 
No. 2539; Laurent; XX, No. 375; Comp. 
Alexandresco, V, p. 382).' Ă 

„ A4, După a treia părere, dacă lucrul 
plătit fără să fie datorit este un imobil. 
acel care l-a dat, va avcă acţiune în re- 
netițiune contra terțului de bună credinţă. 
căruia i-a fost înstrăinat imobilul, numai 
atunci când această acţiune nu se putea 
răsfrânge asupra terjului, adică în cazu- 
rile următoare: 1) când înstrăinarea a 
fost făcută cu titlu gratuit, deoarece în 
acest caz donatorul nu este obligat la ga- 
ranţie; 2) când înstrăinarea a fost făcută 
-cu titlu oneros, însă vânzătorul a prevă- 
zut clauza că nu garantează cvicţiunea; 3) 
"când cel care exercită acţiunea în repeti- 
țiune se obligă față de cumpărător să-i 
ramburseze prețul ce l-a plătit şi toate des- 
păgubirile ce i se cuvin. (Demante cet Col- 

DESPRE QUASI-CONTRACTE - Codul civil 

met de Santerre, V, No. 561 bis, IV; Dal- 
loz, Rep., Suppl., Obligations, No. 2339). 

15. În cazil când prin exercitarea ac- 
țiunei în revendicare în contra terțului că- 
ruia, cel ce a primit cu bună credinţă lu- 
crul nedatorit l-a înstrăinat, acesta dacă 
din cauza obligaţiei de garanţie, plăteşte 
terțului evins o sumă mai mare decât 
preţul încasat, el va avcă dreptul, după 
o părere, să ceară dela cel ce a plătit lu- 
crul nedatorit, acest excedent, deoarece po- 
trivit dispozițiunilor art. 1550 c. civ. în. 
(996 $ 2 c. civ. rom), el nu eră obligat 
să restitue decât preţul cu care a vândut 
lucrul. (Duranton, XIII, No. 6S5; Demo- 
lombe, AXXI, No. 416 urm.; Alarcad, Art. 
1575—13S0, No. 5; Aubry et Rau, cd. 1-a, 
1», $ 442, text şi nota 38, p. 758: Dalloz, 
kâp., Supni, Obligations, No. 2359; Lau- 
rent, XĂ, No. 379; Alexandresco, V, p. 
585). 
„16. După altă părere, în acest caz, 

"pierderea va fi suportată de cel ce a pri- 
mit lucrul nedatorit, deoarece este o con- 
secință a înstrăinării lucrului către terţ. 
(Larombiăre, Obligations, Art. 1380, No. 9). 

17. Tcrţul detentor căruia i-a înstrăi- 
nat imobilul nedatorit cel ce l-a primit, 
va puteă dobândi prin prescripţie imobi- 
lul înstrăinat și în acest caz acel ce a 
plătit lucrul nedatorit nu va mai avea 
dreptul să exercite contra lui acţiunea în 
revendicare, însă va aveă o acţiune per- 
sonală contra autorului înstrăinării în re- 
stituirea preţului, deoarece art. 1380 c. civ. 
În. (096 $ 2 c. civ. rom.), care acordă ce- 
lui care a plătit un lucru ncdatorit, ac- 
țiunea în restituirea prețului, nu face nici 
o distincţiune dacă acţiunea reală contra 
terțului detentor mai este sau nu posibilă. 
(Demolombe, XAXI, No. 420; Larombitre, 
Obligations, Art. 1350, No. 13; Dalloz, 
Rep., Suppl., Obligations, No. 2340; A- 
lexandresco, V, p. 385, text şi nota 2). 

18. Dispoziţiunile art. 1580 c. civ. fr. 
(996 $ 2 c, cir. rom.). îşi găsesc aplicaţiu- 
nca” chiar dacă lucrul înstrăinat s'a pier- 
dut prin. caz fortuit. (Demolombe, XĂXI, 
No. 421; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, 
No. 2540; Alexandresco, y p. 355, -nota 
2, 384). . 

18, Dacă primitorul plății nedatorite, 
când este vorba de un imobil sau de un 
mobil corporal, l-a înstrăinat cu titlu gra- 
tuit sau oneros, însă achizitorul este de 
rea credință, plătitorul va aveă dreptul 
să-l revendice în mâinele achizitorului, de- 
oarece plata fiind fără cauză, nici primi- 
torul nu a putui transmite o proprietate 

e care nu o aveă cl însuşi. (Duranton, 
MIII, No. 655; Demolombe, XXXI, No. 415 
urm.; Larombi&re, Obligations, Art. 13$0, 
No. 7. urm.; Mass€ et, Verg6 sur Zachariae, 
IV, $ 625, nota 11, p. ii; Mourlon, II, No. 
1656; Marcad, Art. 1578, No. 3; Demante 
et Colmet de Santerre, YV, No. 361 bis, INI, 
IV; Aubry et Rau, IV, $ 442, text şi nota 
37, n. 738; Laurent, XX, No. 378, 379; Huc, 
A No. 400; Alexandresco, V, p. 381, 
382). 
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Codul civil DESPRE DELICTE ŞI QUASI-DELICTE - Art, 997 

20, Daci plătitorul revendică, lucrul primitor valoarea sau preţul lucrului, el dela cel de al treilea, el nu mai oate nu mai poate cere nimic dela cel de al cere nimic dela primitorul plăţii: dease- treilea. (4 lexandresco, Y, p. 385). menea dacă plătitorul a dobândit dela 

Art. 997. — Acela cărui se face restituțiunea, trebue să des- păgubească pe posesorul chiar: de rea credință de toate cheltuelile făcute pentru conservaţiunea lucrului, sau care au crescut prețul lui. (Civ. 494, 166, 991, 994, 1377, 1569, 1574,.1730, 1737; Civ. Fr. 1381). 

Tezt. Jr. Art. 1381. — Celui auquel la chose est restitude, doit tenir compte, meme au possesseur de mauvaise foi, de toutes les depenses n€cessaires, etăutiles qui onc 6t faites pour la conservation de la chose. - a. cope it Tr N 
Si a Tana d 

Doctrină, . Art. 1381, No. 5; Mourlon, II, No. 168; , Marcad€, Art. 1381, No. 2; Demante et (. Potrivit dispoziţiunilor art, „1331 e.  Colmet de Santerre, V, No. 362 bis; Au- civ. Îr, (997 c. civ. rom.), acel căruia i se bry et Rau, cd. s-a, IV, $ 442, p. 737; Lau- face *restituțiunea, trebuie să despăgu- rent, XX, No. 382; Huc, VIII, No. 401; A- bească pe posesorul chiar de rea credința  lexandresco, V, p. 380; Contra: “Duranton, de toate cheltuelile făcute pentru conserva- XIII, No. 695). : : rea lucrului sau care au crescut preţul 5, In cazul când cheltuelile vor constă lui. Această dispozițiune constitue aplica- din construcţiuni, plantaţiuni sau alte îm- țiunca_principiului că nimeni nu se poate  bunătăţiri de acecaş natură, se vor aplică îmbogăţi pe nedrept în dauna altuia. (Dal-  dispoziţiunile art. 555 e. civ, fr. (494 c. civ. loz, le€p., Obligations, No. 5584; Suppl.,  rom.). (Alexandresco, V, p. 3$0). Obligations, No. 2358; Alexandresco, Y, : G, Cheltuelile voluptuoare nu vor fi p. 550). - restituite, însă primitorul plăţii le va puteă 2, Acel căruia i se face restituțiunea, ridică de pe loc, dacă aceasta se poate nu -datoreşte nici o indemnitate pentru face fără stricăciune, cu obligața de a! măririle de valoare naturale sau fortuite, restabili lucrul în starea anterioară. : (De- deoarece posesorul nu a făcut nici o chel-  molombe, XXXI, No. 3SS, 389; Mlourlon, tucală. (Demolombe, ÎXXXI, No. 376; Dal- II, No. 1689; Marcad6, Art. 1584, No. 2; loz, Râp., Suppl., Obligations, No. 2358). Aubry ct Rau, cd. 4-a, IV, $ 44%, p. 237; “Bu In articolul 997 c. civ. rom. se în- Laurent, XX, No. 555; Huc, VIII, No. 401: țelee prin cheltuelile făcute pentru con-  Aiexandresco, V, p. 580). servarea lucrului, cheltuelile necesare, iar 7. In cazul când cheltuelile voluptuoare rin cheltuelile care au mărit valoarea „au fost de mare însemnătate încât au mă- ucrului, se înţeleg cheltuelile utile. (A- . rit valoarea venală a lucrului, ele vor lexandresco, V, p. 379, nota 3). putcă fi considerate ca utile şi vor fi re- 4. Primitorul plăţii fie de bună sau stituite primitorului în proporţiune cu de rea credinţă, va aveâ dreptul la toate creşterea valorii. (Demolombe, XXXI, No. cheltuelile necesare, iar pentru cheltuelile — 5S$. Larombitre. Obligations, Ari. 1581, utile, el va aveă dreptul la ele numai până  No.8; Alexandresco, V, p. 581). | la concurența plustălui de valoare produs 8. Primitorul plăţii nu are dreptul de prin facerea lor, deoarece numai într'atât retențiune a lucrului până la plata chel- au fost folositoare. (Demolombe, XĂXI, tuelilor făcute, deoarece legea nu-i. acordă No. 5381 urm; Larombiăre, Obligations, : această garanţie. (Alexandresco, Y, p. 581). 

CAPITOLUL V.. 

Despre delicte şi quasi-delicte. 

„Art, 998. — Orice faptă a omului, care cauzează -altui pre- judițiu, obligă pe acela din a cărui greșală s'a. ocazionat, a-l repară!) (Civ. 37, 38, 494, 167, 999 urm., 1014, 1075, 1081, 1084, 1162, 1198, 1435, 1483, 1902; Pr. civ. 77, 145, 305 urm., 315, 405, 424, 557; C. p. 1; C. com. 18, 37, 63, 67, 85, 152, 381, 506, 

1) La acest articol precum şi la'art, 400 şi 1000 C. civil, stau făcut trimiterile la doctrina şi jurispru- denţa privitoare la actele administrative de autoritate. - | 
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Art, 998 DESPRE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE „ Codul civil 

515, 522, 594, 638, 6713—676; Pr. pen. 1,3, 4 $ 2, 8, 48, 593 
urm.; Constit. 99, 107; Legea p. organ. meseriilor, 135, 140 urm.; 
L. propr. liter. (Mon. of.. 68/923), Art. 3; Legea asupra drepturilor 
proprietarilor (Mon. of. 324/903), Art. 19; L. pol. rur. 103; Civ. 
Fr. 1382), | 

Teat..fr. Art. 1882. — Tout fait queleonque de l'homme, qui cause & 
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrisc, ă le reparer. 
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Sraxseuu V. V., Notă sub Trip. Ilfov $. IV e. Șrerâxescu-Parnor D., Notă sub Trib, 
1936, II, 133: 
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1925, Il, 150; 
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232; „ltăspunderea civilă a adoocalului“, Pand. Rom. 1926, IV iz; WEISEsGRUEN NICOLAE, „Culpa delictizală şi accidentele pe C.E. R“., Curier Jud. 13/1926. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Abator %, 
Abuz 35. 

- Abuz de drept 36—71, 
Accident 20, 93-25, 118, 

119, 125—127, 135, 291, 
Act, a se vedcă cuvintele: 

„Fapt“, „Omisiune*. 
Acte de stare civilă 92, 
Act autentic 30. 
Act scris 498, 
Acţiune 64, 65, 66, 236. 
Acţiune de in rem verso 

145, i 
Acţiune In reparațiune, 
a_se vedcă cuvântul: 
»Daună. 

Acţiune în responsabili- 
tate, a sc vedeâ cuvân- 
tul: „Responsabilitate, 

Acţiune personală şi mo- 
biliară 272, 

Acţiune publică 311, 336, 
, 350, 351, 352, 

Acţiune recursorie 75, 
Administraţia căilor ferate 

20, 21, 134, 135, 
Adulter 190, 
Advocat 76—82 
Agenţie 29, 
Alimente 266, 
Amendă 3%, 307, 
Amaistie 358, 
Antreprenor 23,25, 149, 150 

pă curgătoare 63, - 
Apel 68, 79, 8. 
Apreciere suverană 9, 18, 

53, 66, 95, 101, 106—108, 
169, 197, 213, 226, 227, 
242-246, 252, 250, 260, 
333 340, 316, 

Arbhitecţi 149, 150, 
Arbivari 91, 
Asigurare 265. 
Asociaţie 269, 
Atributele dreptului de 

proprietate 35. , 
Autoritate de lucru jude- 

cat 307, 326. 
Autorizaţie 52, 55, 56, 58, 
Bal 531. 
Bărbat 267, 287—290,, 
Beţie 162, 171, 172, , 

ală 3, 34, 
Ben părinte de familie 14, 

6, 
Bună credinţă 28, 29, 40 
une moravuri 52, 

19505. — Codul Civil adnotat — VII. 
“e > 

    

Calomnie 191, 269, 204, 285, , 
8, 29 A, 

Cărăuş 118, 119, 
Casă de toleranţă 52, 53, 
Clauză 248, 249. 
Caz fortuit 120—142, 167, 

Cesiune 300—303, 
Clauză penală 198, 
Cod penal +—a, 
Comerţ 50, 312, 
Comodat 133, 
Compctenţă 310, 311, 312, 
Comune 22, 24, 25, 
Concubinaj,' a se vedeă 

cuvântul: „Seducţiune“, * 
Concurență 234. 
Confidenţial 30, 
Confiscare 308, 
Consiliu de familie 292, 
Consiliu judiciar 178, 
Consimţimânt 330. 
Constrângere legală 139— 

142, & & ” 
Construcţiuni 23, 64, 
Continuarea acţiuncei 281, ANU 

Contract 3; 73, 74, 119, 163, 230, 315—319, 354,” 
Contrafacere industrială 

A 
Contravenţie 3, 5, 72, 324, 

327, 344, 35, 
Copii 267,275, 276, 201, 294. 
Creditori 277, 297, 298, 29. 
Crime 5, 7, 327, 34%, 354, 357 a 
Cuasi-delict 1 urm, 
Zulpă, a se vedeă cuvân- 
tul: „Greşalăs, 
urator 293, 

Curse de cai 125. 
Curte de Casa ie, ase ve. 

deă cuvântul: „Recurs, 
ărâmare 62, 

Daune 2-4, 6,7, 10—12, 
26, 40, 41, 44—47,51—55, 
59, 59, 63, 61, 66—172, 80, 
184—197,_199—203, 20%, 
211, 216, 218-230, 2— 
226, 229—259,' 258—268, 
210-272, 274-279, 294 206, 209, 289, 291-303, 305, 307, 310—314, 318, „819, 395, 37, 320, '331 2 335, 337, 341—313 346— 
349, 3542359, 

a S, |, 100 din 6 

c., 562 din 16 
rahora S. I, 236 

and. Rom. 
and. Rom. 1936, III, 160; 

a dementului“, Pand. “Rom. 
ib. Licge, 26 Nov. 1935, 

27 lan. 1920, Jur. Gen. 1926, No. 977; Notă sub C. Apel Buc. S. [I, 
for S. [,c.c,, 

civilă și ideca bunelor moravuri in 
Trib, Vienne, 5 Martie 1925, Pand. Rom. 1936, III, 74; „ Justiţia Olteniei 11—15/1926 

1926, III, 

- 

Art, 998 

fă sub Trib. Seine, 11 lunie 1925, Jur.'Gen. 
fă sub Judec. ocol Ocnele-Mari (Vâlcea), Jur. Gen. 1926, No. 759; 

Aprilie 1925, Pand. Rom. 

Iunie 1926, Curier Jud. 31/1926; 
din 2 Aprilie 1925, Pand. Rom. 

fă sub. C. Apel Constanţa, 346 din 10 Iunie "1924, Pand. Rom. 

dreptul modern“. 

3 Observaţie sub C. Apel 
153; . Observaţie sub Cas. fr. 29 

1926, IV, 53; , 
Jur. Gen. 1925, No. 2055; Notă 

295 din 27 Oet. 1922, Pand Rom. 1925, 

Debitor 27-31, 
Deces 266, 200, 292, 203, 
304 — 300, 

Definiţie 4, 41, 
exradări 22, 

Delict civil 1 urm. 
Delict penal 5—7, 305— 

308, 311, 318, 319, 324, 
327, 334, 318—352, 354, 
355, 358, 

Demenţă, a se vedeă cu- 
vântul: „Nebun“, 

Dentişti 117. 
Deosebire 12, 14, 16. 
Depozit 320, 321, 354, 
Depozitare 49, 50, 
Diligenţă 16. 
Dirccţiunea poştelor şi te- 

lefoanelor 126, 129, 
Discernământ, a se've- 

deă cuvântul: „Minor“, 
Distingere 232, 

ivorţ 172, 
Dobânzi 247, 
Doctrină 20, 64, 100, 125. 
Doică 33, 31, 110. ; 
Dol, a se vedeă cuvântul: 

„(Greşalăe, . 
Dotă 19, 181, 102, 103. 
Dovaiă 313-315, 317, 319— 
D 5, D249; 5 

rept câştigat 219, 225, 
Duel 256. 5 
Efect 248, 249. 
Epiemie 1%, 
Eroare 76, 77, 9%, 104, 109. 
Ertare 357. . 
Executare 74, 318, 
Executare silită 40, 
Exemple 20—34, 40—69, 

15—117, 125—142, ! 
Exercitare,a se vedcâ cu: 

vintele: „Acţiune“, „A- 
pel“, „Opoziţie*, „he- 
Curs, 

Expertiză 94—99, 234, 235, 
Faliment 3, 
Fals 89, 
Fapt 1—, 6, 10-11 bis, 

13, 40, 72, 124, 151,153— 
157, 227, 313, 

Fapt ilicit 4, 6, 10—11 bis, 
151, 152, Z%, - 

Fapt ncgativ 2, 3, 72, 73, 
124, 151, 153, 157, : 

Fapt pozitiv 2, 10, 11, 72, 
„73, 123, 151, 154—157, 

Farmacist 113, 414, 
Femce 267, 287—290, 
Femce căsătorită 179—183, 
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615 din 14 August 1925, Pand. Rom. 1925, II, 

Forţă majoră 1230—142, 317, 
Fotograf 26, 
Fraţi 267, : 
Fraudă, a se vedeă cu- 

vântul: „Greşală“, “ 
Fructe 35, 

* Funcţionar 27—34, 
Furt 122, 126, 12, 
Furtună 129, 123, 127, 129, 

137, 
Grefier 83—90. , - 
Greşală 1, 10—11 bis, 13— 20, 40, 52, 64,65, 67.722 74, 76—78, 95, 96, 101. „102, 107, 143, 239 349; 251—253, 259260, 291, 

, 832, 337, 
330, 340, 34, . 

Greșală comună 252, 258, 
239, 260, 

Greşală foarte uşoară LEA 

Greşală grea 14, 16,96, 101, 
Greşală uşoară î4, 15, 16, 

tă -. E 
Hangii 12%, : 
Hotărire 17, 8, 9%, 163, 

164, 29, 
Ignoranţă 79, 
Inbogăţire pe nedrept 145, 
Imprudență 8, 11 bis, 25, 40, 62, 104, 107, 108,239, 

250-056, 253—26), 266, 
315, 

Imputabilitate 10, 11, 40, 157, 158, 
Incapacitate 173, 174, 
Incendiu 21, 122, 136, 137 

65, 
Incetare din viaţă, a se ve- deâ cuvântul: „Deces Inconvenicnte 37, 
Industrie 50, 55—58, 143, 
Informaţiuni 27—31. 
Iujurii 82, 172, 191, 192, 62, 269, 234206, 288 

290, 294, 296, 
Inscris în alb 320, 321, 
Intârziere 2, 2%. 
Intenţiune 4, 6, 8, 10-12, 27, 31, 32, 30, 45, 36, 64 
6,6. . 

Interdicţiune 161,163—166, 
350, 

Interes 219221, 342, 
Inundaţie 122, 

- Ipotecă 19, 90, 
Jurământ 334, 335, 
Jurisprudență 20, 40, 43. 

"64, 100, 125, 

34



Art. 998 DESPRE DELICTE 

Lege 3, 73, 15. 
Lege penală 4—86, 
Legitimă apărare 257, 
Lemnari 150. 

Proprietate 35—37, 4+4—57, 
59—63, 127, 155, 299, 

Publicare 37, 163, 164. 
Raport 276, 

Liber arbitru, a se vedeă | Răsboiu 122, 131, 138, 
- cuvântul: „Imputabili- | Năutate, a se vedcă cu- 
tate“. vântul: „Intenţiunc, 

Locaţiune 51, Rea credinţă, a se- vedeă 
Lovire 298, cuvântul: „Intenţiune* 
Lucrători 448, 150, Reclamat 64, 06, 314, 315. 
Magistraţi 75, Recomandare 27—31. 
Mamă 267, Recurs 49, 67, 69, 79, 80, 242, 
Mandat 79, 143, 144,146— 240, 336, 330345, 352, 

149, 263 , 263, : Renunţare 356, 337, 
Mărci de fabrică 148, 196. | ]tepa.aţii 59, 60, 
Marturi 319—322, 328, 330. Responsabintate 1, 3, 10, 
Mânurisire 328, 331, 15, 19—24, 26, 30—:34, 40, 
Medici 100—113, 75,16, 79, B2—06, L8— 
Memoria defunctului 286. 104, 106—109, 110, 413— 
Minister public 268, 319. 115, 117—119, 132—136, 
Minor 145, 165, 167—170, 149, 150, 159, 161—163, 

175—177, 263, 294, 29, 170—179, 184, 219—297, 
294, 350, 335, 249, 24, 25, 

Minor emancipat 293. 273, 275,9 230—002, 287, 
Moarte, a se vedeă cu- 304, 3%, 314, 33%, 34, 

vântul: „Deces“, Restituire 231, 334. 
Moaşe 115, 116. Retract litigivs 302, 
Monopol 270. 2 Rude 267, 
Moştenitori 263, 266,273— | Sala de bal 51. 

256, 304-308, 357. Sala de spectacole 54. 
Naufragiu 129, Scrisoare 192, 
Nebun 159—162, 166, 351. | Sechestru asiguritor 42, 
Neglijenţă 11 bis, 21, 27, Seducţiune 29—218. 

31, 32, 40, 79, 84, 101, Sepături 47, 45, 
104, 107, 108, 315, Servitori 295, 296, 

Oblivaţie 3, 72—74, 156, | Servitute 61, 62 
315—318. Servitute de vedere 61. 

Obligaţie morală 3, Severitate 9, 29. 
Ofiţer de stare civilă 92, Sifilis 33, 34, 110. 
Omisiune 2, 3, 10, 11, 48, | Smintit,a se vedeă cu- 

72, 79, 88, 90, 124, 151, vântul: „Nebun“, 
153, 157, 227, Societate de asigurare 265. 

Omor 266, 337. Solidaritate 264. 
Omor prin imprudență -8, | Somaţiune 24, 246. 

266. Stăpân 295, 29%, 
Opoziţie 79, 88. 
Ordin 139—142, 

Stat 131, 13%, 
Strade 23, 24, 

Ospătari 128, 
Otravă 114, 

Subchirurgi 117. 
Succesor particular 3%. 

Pagubă, a se vedeâ cu- | Surori 267, 
. vântul: „Daune“. 

Părinţi 267, 275, -276,. 2%, 
9 

Tată 267, 
Teatru 54, 13), 

Părit 65, 315, . 
Pedeapsă 4, 5,7, 8, 35— | 
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Tentativă 7, 
Tribunale comerciale 312, 
'Transcriere 79, 90, 
Transporturi 118, 119. 
Tranzacţic 190, 230. 
Tutor 145, 164, 292, 

- Urmărire silită 40, 
Prejudiciu, a se vedeâ cu- Uşurinţă, a se vedei cu- 

vântul: „Daune“, vântul: „Neglijenţă“, 
Prejudiciu moral, ase ve- | Uz 34. 

deă cuvântul: „Daune“. Uzină, a se vedeă cuvân- 
Prepus, a se vedeă cu- tul: „Industrie“, 

vântul: „Mandat“, Uzurpare 193, 194, 195, 
Presă 288. Vagoane 2%, ' 
Prescripţie 347—355, Vecinătate 36, 37, 44—63, 
Prezumţiune 317, 320, 32, 189, - 

8, 330, 332, - Vijelie, a se vedcă cuvân- 
Probă, a se vedeâ cuvân- tul: „Furtună, 

tul: „Dovadă“, Voinţă 10, 11, 158. 
Proces-verbal 329, Ziar 32, 191. 

Poiţe protestate 32, 
Poprire 40. 
Portărei 93,   Procuror 268, 319. Zid 59, 62, 
Profesiune 270, 271. Zidari 150, 
Protit 39, 40, 145. ” 
Promisiune de căsătorie 

197—207, 214, 215, 

Doctrină, 

1, Ceeace aduce responsabilitatea cuiva, 
este greşala comisă iar nu faptul, deoarece 
un simplu fapt lipsit de greşală, nu aduce 
responsabilitate. (Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 564 bis, I; Alexandresco, 
V,_p. 390, 395). , 

9, Faptul dăunător poate fi pozitiv 
sau negativ adică să consiste dinir'un act 

ŞI QUASI-DELICTE Codul civii 

sau dintr'o- omisiune. (Demolombe, XXXI, 
No. 479; Larombitre, Obligations, Art. 
1582—1383, No. 3; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
IV, $ 444, text și nota 1, p. 740, 5 446, p- 
754 urm.; Dalloz, Râp.. Responsabilită, No. 
S6 _urm.;  Suppl.,  Responsabilit, No. 
51, 154; Alexandresco, V, p. 390, 395, 398). 

3, Pentru ca o persoană să fie respon- 
sabilă pentrucă a cauzat un prejudiciu 
printr'o omisiune, trebuceşie ca ea să fi 
contravenit la o obligaţie impusă de lege 
sau de un contract încheiat între părţi, iar: 
nu la o obligaţiune pur morală. (Larom- 
biere, Obligations, Art. 1382—1383, No. 6; 
Aubry et Hau, ed. 4-a, IV, $ 444, p. 74; 
Dalloz, _R€p.,  Responsabilit€, No. 87; 
Suppl., Responsabilit, No. 134; Alexan- 
dresco, V, p. 399, 400). 

4, Legiuitorul nu a dai definiţia - de- 
lictelor civile. Delictele în dreptul civil, 
sunt toate actele dăunătoare şi ilicite co- 
mise cu intențiunca de a păgubi, fie că 
sunt pedepsite sau nu de legea penală. 
(Larombitre, Obligations, Art. 1582—1583, 
No. 2; Demante ct Colmet de Santerre, V, 
No. 364 bis, lv, urm.; Aubry et Rau. ed. 
4-a, IV, $ 445, text și nota 1, p. 745; Dal- 

'loz, Rep. Responsabilite, No. 25 urm; 
Suppl., Responsabilită, No. 18; Sourdat, 
Trait€ de la Responsabilită, [,. No. +12 urm.;. 
Planiol, II, No. 815; Alexandresco, Y, p. 
390). 

5, Delictele, în materie penală, sunt 
toate infracțiunile pedepsite cu pedepse: 
criminale, corecţionale sau de simplă po- 
liţie. (Larombitre, Obligations, Art. 1382—- 
13583, No. 1; Demante ct Colmet de San- 
terre, V, No. 364 bis, IV, urm.; Dalloz, Rep., 
Responsabilitt, No. 25 urm.; Suppl., Res- 
ponsabilite, No. 18; Șourdat, Trait6 de la 
responsabilit, I, No. 10; Alexandresco, 
V, p. 391). . 

6, Un act ilicit poate constitui un de- 
lict pedepsit de legea penală, fără a con- 
stitui un delict civil, dacă îi lipsesc ele-- 
mentele necesare ale delictului civil cum. 
sunt: prejudiciul sau intenţiunea de a pă- 
gubi. (Larombicre, Obligations, Art. 1382— 
15$3, No. 2; Demante et Colmet de San- 
terre,: V, No. 564 bis, IV, urm.; Aubry et: 
Rau, ed. 4-a, IV, S 445, p. 745: Dalloz, 

Rep. Responsabilite, No. 28; 
Trait6 de la responsabilii, 1, No. 415; A- 
lexandresco, V, p. 391). e 

"7, Astiel, nu constituese delicte civile,. 
tentativele de crimă sau de delict, care- 
sunt pedepsite de legea penală, când nu: 
au cauzat nici o pagubă persoanei sau bu-. 
nurilor. (Larombitre,  Obligations, Art. 
1582—1585, No. 2; Demante cet Colmet de- 
Santerre, V, No. 364 bis, IV urm.; Dalloz, 
Rep., Responsabilite, No. 28). 

8. Deasemenea, omorul prin impru- 
dență, care este pedepsit de legea -penală,. 
constitue un quasi-de 
civil, deoarece lipseşte intenţiunea de a 
păgubi.  (Larombiăre, Obligations, Art. 
13582—1583, No. 2; Demante et Colmet de- 
Santerre, V, No.. 364 bis, IV urm.; Sour- 
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dat, Traite de la responsavilits, I, No. 415; Alexandresco, V, p. 391). 
9. Tribunalele vor fi mai severe în a- precicrea lor în caz de delict decât în caz de quasi-delict. (Alexandresco, Y, p. 4) . . 394). . , 
10. Pentru ca un act sau o omisiune să aducă responsabilitatea cuiva, trebuesc să existe mai multe elemente: 1) Faptul să constitue o greşală sau culpă, fie în -omittendo, fie în commitendo; 2) Culpa să fie cauza prejudiciului a cărui reparare se cere; 3) trebueşte ca faptul să fie ilicit; +) să-i fic imputabil, adică să cmane din libera sa voință; 5) să fi cauzat un pre- judiciu altuia. (Larombitre, Obligations, Art. 1582—1555, No. 3; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 364 bis, II, II; Au- -brv et Rau, ed. s-a, IV, $ 444, p. 7iz, $ -446, p. 754; Dalloz, Râp., Responsabilită, No. 25 urm.; Suppl., Responsabilit6, No. 101 urin.; Sourdat, Traitâ de la responsa- bilite, |, No. 412 urm.; Alexandresco, V, p. 39). 

( î. Quasi-delictul, la care nu se cere întențiunea de a păgubi, cuprinde urmii- toarele elemente: 1) o greșală sau culpă; 2) culpa să fie cauza prejudiciului a că- rui. reparare se cere; 5) un fapt ilicit ae -acțiune sau de omisiune; 4) faptul să fie imputabil celui ce l-a comis; 5) faptul să ii cauzat. un rejudiciu altuia. (Dalloz, Rep., Responsabilite, No. 86; Suppl., Res- ponsabilite, No. 51; Planiol, “II, ISA 825; Alexandresco, V, p. 395). ! 
bis. „Quasi-delictul este un fapt ilicit şi dăunător comis de o persoană prin reşala, imprudenţa sau neglijența sa, însă ără  intențiunca ' răutăcioasă, (Alexan- -dresco, .V, p. 393). | 

12. Delictele civile și quasi-delictele au 
aceleaşi elemente 
-cință obligaţia autorului de a repară pa- guba cauzată; diferenţa între delicte civile şi quasi-delicte este intențiunea de a pă- Bubi care se cere numai la delictele ci- vile. (Demolombe, XXXI, No. 452; Larom- bitre, Obligations, Art. 1582—1385, No. 3; Mass6 et Vergâ sur Zachariac, IV, $ 624, nota 2, p. 14; Mourlon, 
“mante et Colmet de. Santerre, V, No. 364 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 440, ii 754; Dalloz, Rep. Suppl., Responsabi- it€, No. 19; Sourdat, Traitâ de la respon- :sabilit€, I. No. 642: Laurent, XX, No. 384; Iluc, VIII, No. 40; Alexandresco, V, p. "595; Comp.: Planiol, II, No. 827). 

(3. Prima condiţiune pentru existenţa “delictului sau quâsi- elictului, este ca fap- tul'comis să constitue o greşală sau o culpă. (Demolombe, XXXI, No. 468; Larombitre, “Unligations, Art. 1552—1583. "No. 3; Mour- lon, II, No. 1690; Marcadă, Art, 1382—1355, No. 1: Laurent, XX, No. 402 urm.; Huc, “VIII, No. 404 Alexandresco, Vp. 395). 14, In materie de delicie şi quasi-de- licte, nu are nici o importanță gradul de :greşală, deoarece în această materie nu :se aplică distincțiunea admisă în materie -de contracte între greşală grea, uşoară şi 
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foarte ușoară, precum nici distincţiunea În- tre îngrijirea unui bun părinte de familie și cea adusă propriilor sale afaceri. (De- 
molombe, XXXI, No. 473 urin.; Larombitre, Obugations, Art. -1582—1585,. No. 8; Dal- 
loz, he. Obligations, No. 6S0 urm.; Nes- 
ponsabilită, No. 95; Su pl.,  Obligations, No. 199; Responsabilite, No. 53 urm.: Sour. dat, Traitâ de la res onsabilite, I, No. 655 urm.; Laurent, XX, No. 444, 402, 466, 507; Hue, VI, No. 9; VIII, No. 407, 415). 
15, Dacă tribunalele constată o greşeală oricât de uşoară, ele nu pot înlătută res- ponsabilitatea. (Larombitre, Obligations, 

Art, 1582—1583, No. 8; Dalloz, Râp., Suppl., Responsabilită, No. 53; Sourdat, Traitc de la responsabilită, 1, No. 659). 
| „ După altă părere, şi în materie de delicte şi quasi-delicte trebucşte de făcut o distincţiune în privința gravităţii culpei, deoarece în drept nu se cere niciodată o dilizenţă mai mare ca accea a unui bun părinte de familie. Autorul unui delict sau quasi-delict nu răspunde decât de culpa lata şi culpa levis iar nu de culpa levis- sima. (Alexandresco, V, n. 596, 597). 
(7. Tribunalele vor trebui să constate în hotăririle lor existența culpei, dacă nu în mod expres, cel puțin impli 

Râp., Responsabilite, No. 154; Suppl., Res- ponsabilit€, No. 249; Sourdat.. Traitâ de la responsabilită, 1, No. 650; Laurent, XX, No, 463: Alexandresco, V, p. 395, nota 3). 18. Tribunalele vor apreciă în mod Suveran, dacă există sau nu culpă. (A- lexandresco, Y, p. 396, nota 1). - 
19. Curtea de Casaţie va aveă dreptul să controleze dacă faptele constatate constituese o gresală şi deci dacă există responsabilitate. (Dalloz, Râp.,.Suppl., Res. ponsabilit€, No. 246; Sourdat, Traitc de la responsabilit€, 1, No. 50, 132 urm, 464). 20. Doctrina şi jurisprudenţa au fă- cut numeroase ânlicațiuni ale condiţiunei de culpă în delicte şi quasi-delicte, Astfel], Administraţia căilor ferate este răspunză- toare de accidentele întâmplate prin de- fectuozitatea vagoanelor sale, deşi sistemul acestor vagoane a fost: aprobat de auto- ritatea în drept. (Iluc, VIII, No.. 434; A- lexandresco, Y, p. 411). 

este răspunzătoare de incendiul cauzat prin scânicele locomotivelor, mai cu seamă când proprictarul care a suferit ins2ndiul nu are nici o neglijenţă. (Alexandresco, V, p. 410). 
22, Comunele sunt răspunzătoare de degradările aduse proprietăților 'vecine prin acumularea: necurățeniilor pe strade. (Alexandresco, V, p. 411). . 23, Anireprenorii de construcțiuni sunt răspunzători pentru accidentele întâmplate trecătorilor prin grămădirea de materiale pe 'străzi şi 

săpate lângă străzi sau piețe publice. (Laurent, XX, No. 475; Alexandresco, V, p. 411, 419). : aie 
24. Deasemenea comuna este răspun- zătoare pentru accidentele întâmplate tre- 
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cătorilor pentru neluminarea găurilor să- 
pate pe strade sau pieţe publice, dacă lu- 
crările le face în regie. (Laurent, XX, No. 
440; Alexandresco, V, n. 412). 

925, Dacă accidentul: se datoreşte im- 
prudenţei victimei, antreprenorul sau co- 
miuna nu are nici o răspundere. (Alexan- 
dresco, V, p. 412, nota 1). 
26, Fotograful care expune în public 

fotoeralia unei persoane, contra ordinului 
şi consimțământului acesteia, poate îi con- 
damnat la daune. (Alexandresco, V, p. 412, 
text şi nota 4). 

217, Faptul de a recomandă cuiva prin 
_informaţiuni greşite pe un funcţionar sau 
un debitor insolvabil, poate constitui un 
delict dacă a existat întenţiune fraudu- 
loasă sau quasi-delict dacă a existat nu- 
mai neglijență şi ușurință. (Laurent, XX, 
No. 473 urm.; lluc, VIII, No. 409 urm: 
Alexandresco. Y, p. 412). 

928, Dacă însă informaţiunile au fost 
date cu bună credinţă și fără intenţiune 
răutăcioasă, nu există responsabilitate. 
Laurent, XX, No. 450; Iluc, VIII, No. 40; 
Alexandresco, V, p. 413). 
29, Dacă informaţiunile au fost date 

de o agenţie care se ocupă cu acest comerţ 
în schimbul unci sume de bani, faptul va 
fi apreciat cu mai multă severitate şi ca 
nu va fi scutită de răspundere, decât dacă 
va dovedi perfecta sa bună credință şi 
lipsa compleciă de. neglijență. (Alexan- 
dresco, V, p. 415). 
30. Acţiunea în responsabilitate are 

loc chiar dacă informaţiunile au fost date 
în mod confidenţial. (Iuc, VIII, No. 410; 
Alexandresco, V, p. 413). 

3], Acci. care au dat informaţiunile, 
vor Îi răspunzători şi faţă de acei asupra 
cărora s'au dat informațiunile, dacă se con- 

“stată că au fost date cu rea credință, cu, 
intențiune_ _răutăcioasă sau cu uşurinţă. 
(Laurent, XX, No. 181; Huc, VIII, No. 410; 
Alexandresco, Y, p. 413). : 

39, Faptul de a publică într'un ziar, 
în mod greşit, numele unei persoane între 
cei declaraţi faliţi sau cu polițe protestate, 
atrage responsabilitatea, chiar dacă publi- 
caţia nu sa făcut cu rea credinţă. ci nu- 
mai cu_ uşurinţă. (Laurent, XX, No. 481; 
Suc, VIII, No. 410; Alexandresco, V, p: 
415). : 

33, Faptul: părintelui de a da la doică 
un copil atins de un virus contagios, cum 
este sifilisul, constitue o culpă şi aduce 
responsabilitatea lui către doică, dacă ea 

- dovedeşte că a devenit bolnavă prin alăp- 
tarea copilului. (Alexandresco; V, „p. 449, 

nota 4). - - 
84. Doica care a comunicat prin 'alăp- 

tare o boală contagioasă copilului, va fi 
răspunzătoare faţă ae părinţii copilului 
dacă nu i-a prevenit de boala sa. (Alexan- 
dresco, V, p. 450, nota). - 
85, Atributele. dreptului de proprietate 

sunt: î) dreptul de a-uză de lucru sau 
jus utendi; 2) dreptul de a culege fruc- 
tele sau jus. fruendi; 3) dreptul de a dis- 
pune de lucru şi de a face asupra lui orice 
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act juridice sau jus abutendi .(Mourlon, cd. 
7-a, ÎI, No. 1438, 1459; Aubry ct Rau, ed. 
5-a, II, $ 190, p. 256; Dalloz, Rep., Pro- 
priâte, No. 54, 55; Suppl., Proprict6, No. 
21; Huc, LV, No. 76; Baudry ct Chauveau, 
Des biens, No. 204; Planiol, ed.-6-a, IL, No. 
2329, 2532; Planiol et Ripert, III, No. 216, 
251 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 230; Nacu, I, p. 751; Matei Can- 
tacuzino, p. 145; Plastara, II, p. 125 urm., 
156 urm., 159, 140; N. Georgean, Studii 
juridice, III, p. 5). : 
26. Pioprietarul în exercitarea drep- 

tului său nu poate să aducă atingere drep- 
tului ceral af proprietarului vecin. (Lau- 
rent, VI, No. 158; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 217; Planiol et Ripert, III, 
No. 430 urm., 454 urm.; Alexandresco, ed. 
2-a, II], partea 1, p. 238, 239, 240; N. Geor- 
gcan, Studii Juridice, III, p. 5, 6). 

37, Înconvenientele obişnuite sau în- 
comodităţile inseparabile ale vecinătăţii, nu 
pot fi considerate ca o exercitare abuzivă 
a dreptului de proprietate, de care să se 
poată plânge un vecin. (Aubrv et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 194, p. 304 urm.; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 220; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 241; V, 
D. 4060, 407; N. Georgean, Studii Juridice, 
III, p. 6). ă 
38, În principiu, există abuz de drept 

când cineva exercită un drept în alt sco 
decât acel în vederea căruia a fost insti- 
tuit de lege acel drept. Abuzul de drept 
consistă din intențiuneca de a strică altuia, 
cu ştiinţa că actul incriminat a cauzat şi 
trebuiă să cauzeze altuia o pagubă, fără 
nici un profit pentru autorul său. (N. 
Geornean, Studii Juridice, III, p. 6). 
39, După altă părere, există abuz de 

drept numai în cazul când actul abuziv 
a fost îndeplinit fără drept, deoarece acel 
care se serveşte de dreptul său depăşin- 
du-i limitele şi condijiunile, lucrează fără 
nici un drept. (Planiol. II, No. S7i urm.). 
40. Potrivit dispoziţiunilor art. 998 şi 

999 din codul civil, pentru ca cineva să 
poată fi făcut răspunzător pentru un fapt 
al său, se cer următoarele condițiuni: 1) 
Să existe un fapt care a cauzat o pagubă: 
2) Faptul trebueşte să fie ilicit: 3) Faptul 
să fie impuiabil autorului său: 4) Să 
existe o culpă sau o greșeală, fie ncgli- 
jență, fie imprudenţă. De câte ori aceste 
condițiuni se găsesc îndeplinite, cel ce a 
cauzat dauna este ţinut a o repară. chiar 
dacă nu se constată din partea sa călcarea 
vreunei oblisaţiuni legale şi chiar dacă 
dăunatul nu a luat nici o măsură spre a 
înlătură paguba. Pe baza acestor consi- 
deraţiuni, cu toate că există maxima: „ne- 
minem lacdit qui suo jure utitur“, totuş, 
sa stabilit în mod constant în doctrină 
şi Jurisprudență că acel care uzează de 
dreptul său însă în mod abuziv, din rău- 
tate. pentru a strică altuia, fără nici un 
profit pentru cl, va fi obligat a repară 
paguba ce a cauzat; pentru ca exerciţiul 
unui drept să fie apărat de orice răspun- 
dere, se cere din partea celui ce-l exercită 
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să. fie de bună credință şi să nu aleagă anume şi cu răutate mijlocul ce ar fi de. natură a cauză altuia o daună pentrucă răutatea echivalează în drept cu o culpă care dă loc la reparațiuni Jurisprudenţa a făcut numeroase aplicaţiuni ale acestui rincipiu, chiar în materie de urmărire si- tiu Aşă s'a decis că deşi în principiu o urmărire mobiliară sau imobiliară, consti= tue exercițiul unui drept legitim, ca poate a loc la daune în favoarea celui contra căruia se îndreaptă, de câte ori ca fiind doloasă, frustatoare, exagerată, vexatorie, aduce o pagubă debitorului, fie directă, fie indirectă, de exemplu prin micşorarea creditului său. (Toullier, VI, p. Î, No. 119; arombicre, Y, art, 1552—1583, No. 11 urm 55; Sourdat, I, No. 664; Aubry et Rau, IV, $ 444 urm; Dalloz, Rep. Res- ponsabilite, No. 112; Laurent, XX, No. +08 urm." ]uc, VIII, No. 411; Alexandresco,  p. 40L urm, 407 urin.: N. Georgean, Studii Juridice, Il, p. 7, $). 
4 |. Deasemenea o proprire făcută în condițiuni vexatorii şi care cauzează un prejudiciu, poate constitui un abuz de drept care să aducă condamnarea credi- torului proprietar la daunc-interese. (Dal- loz, Râp., csponsabilite, No, 112; Suppl,, Responsabilite, No. 92 urm.; Saisic-arrât, No. 104; Alexandresco, V, p. 410; N. Geor- gean, Studii Juridice, III, p..8). : „42, Acceaș soluțiune trebueşte admisă ŞI în cazul aplicărei unui sechesiru asi- gurător, Alexandresco, V, p. 410, text și nota 2; N. Georgean, Studii Juridice, II], : p. 8). 

43, Teoria abuzului de drept a fost aplicată de către jurisprudență la tot fe- lul de. drepturi: reale sau personale, pa trimoniale sau extrapatrimoniale, contrac- tuale sau extracontractuale, definite sau nenumite, (N, Georgean, Studii Juridice, Il, p.$,9). 
Ga Este constant admis că propricta- rul cste răspunzător față de vecinul stu şi este obligat a repară prejudiciul cauzat proprictăţii acestuia, prin exercitarea abu- zivă a dreptului său de proprietate, de- oarece, după cum am aratat mai sus, dacă în principiu, fiecare are dreptul să uzeze de proprictatea sa și de drepturile ine- rente ale ci, el nu poate să depăşească limitele acestui drept şi să atingă drep- turile altuia. (Demolombe, XI, “No. 59; arombitre, V, 'art. 1592—1585, No. 13; Aubry et Rau, I1,.8 194, p. 194 urm.; Iluc, VIII, No. 434; Planiol, II, No. S72; Alexan- dresco, _V, p. 402 urm.; N. Georgean, Studii Juridice, IL, p. 9,10). 
45, Proprictarul, după o părere, poate. uză de dreptul său, fără a i se putcă cere motivul pentru care lucrează astfel, chiar dacă prin acţiunea sa el nu ar aveă de scop decât si strice vecinului său, (De- molombe, XII, No. 648; Aubry et Rau, ed. 5-a, ÎI, $ 195. nota 10, p. 309; Dalloz, Rep., Propriât6, No. 67; Laurent; VI, No. 140 urm.: Baudry ei Chauveau, Des biens, 
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No. 222; Baudry ct Barde, Obligations, 1V, No, 2855), | 46, După altă părere, dacă proprieta- rul lucrează ai răutate şi cu scopul ca "să cauzeze vecinului său o pagubă, el este răspunzător de daune-interese, (Toullier, VI, partea I, p. 119; Larombitre, Obliga- tions, V, Art. 1582—1555, No. 11 urm., 55; Sourdat, Trait6 de la _responsabilite, I, No. 458, 459; Dalloz, R& p» Suppl., Pro- Driâte, No, 67;. Laurent, e No. 408 urm.; Muc, VIII, No. 411; Planiol et Ri ert, III], No. 458; Alexandreseo, ed. 2-a, Il „ partea L, p. 245, 244; V, p. 401 urm.;- Plastara, II, ! 157, 188; N. Gcorgean, Studii Juridice, II. p. 10, 11). 
47, Astiei, proprietarul care face să- pături pe propriul său fond, trebueşte să ia toate măsurile ca din aceste săpături, să nu se surpe construcțiunile, plantaţiu- - nile sau terenul proprietatea vecinului său, căci în caz contrar, va fi obligat a repară dauna cauzată, (Toullier, NI, No. 119; Proudhon, Du domaine privâ, II, No. 632; emolombe, XI, No. 59; Aubry et Rau, II, $ 194, p. 194; Laurent, VI, No. 14; Baudry et Chauveau, Des biens, No, 219; Alexandresco, cd, 2-a, LII, partea 1, p. 240; V, p. 405, 404, 418). 
8, In cazul când prăbuşirea terenului Provine din cauza pantei naturale sau a viciilor. terenului, „Proprietarul fondului Superior nu are nici o răspundere. faţă de proprietarul fondului inferior, chiar dacă ar Îi putut preveni accâstă prăbuşire prin electuare de lucrări pe care a omis să le. execute. (Demolombe, XI, No. 56; Aubry ct Rau, cd. 5-a, II], $ 194, nota 2, p. 303; Baudry et Chauveau, Des biens. 'No. 219; N. Georgean, Studii Juridice, III, p. 11). 9. Deasemenea proprietarul nu „poate face pe fondul său depozite de materii cari ar răspândi mirosuri neplăcute sau vătă- . mătoare. (Baudry et Chauveau, Des biens No. 219: Planiol et Ripert, III, No. 461; Alexandresco; cd. 2-a, III, partea |, p. 240, 241; N. Georgean, Stuc ii Juridice, INI, o. 11). . ” 

50, Dacă însă depozitele de materii, cari răspândesc mirosuri neplăcute, sunt cerute de necesitatea unei industrii sau comerţ, proprietarii vecini sunt ebligați a le suportă. (Alexandresco, ed. 2-a, II, partea |, p. 241, nota 1; N. Georgean, Studii Juridice, III, p. Î1, 12). 
51. Deasemenea faptul proprietarului unci case de a stabili baluri publice într'o parte din casa sa, din care cauză imobilul - vecin nu poate fi locuit nici închiriat, con- stitue un abuz de drept care dă dreptul proprietarului imobilului vecin să ceară "Tepararea prejudiciului cauzat, (Alexan- dresco, V. p. 404; N. G 

ridice, III, p. 12), . , 
52, Deasemenea faptul de a stabili sau de a exploată o casă de toleranţă sau de desfrâu, constitue prin el însuşi 0 _gre- 

de. drept, .care. obligă - pe autorul faptului 'să repare prejudiciul cauzat vecinilor săi. Caracterul imoral a]: 

corgean, Studii Ju- 
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acestui fapt, contrar bunelor moravuri, 
nu este înlăturat prin autorizaţia ce se 
va îi dobândit dela autoritatea adminis- 
trativă, de a se putcă exploată casa de 

„toleranţă, deoarece chiar dacă autorul fap- 
tului generator de daune a observat re- 
gulamentele de administraţiune publică, 
greşeala continuă a subsistă în sarcina sa 
și autorizațiunea pentru a exploată casa 
de toleranță nu a fost obţinută decât sub 
rezerva ca să nu se aducă atingere drep- 
turilor terțelor persoane, faţă de cari au- 
torizaţia nu poate aduce nici o modificare 
consecinţelor faptului. (Sourdat, Traii6, 
gencral de la Responsabilit, I, No. 41 
ter.; II, No. 1471 urm.; Larombitre, Obli- 
gations, art. 1592 şi 1583, No. 12; Aubry 
et Rau, IL, $ 194 p. 196; lluc, VIII, No. 
453; Laurent, VI, No. 1483 urm.; ]luc, VIII, 

"454; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
225; Planiol et Ripert,: III, No. 465, 473; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 
241, 249; V, p. 405; N. Georgean, Sludii 
Juridice, III, p. 12). 
53, Tribunalele vor avreciă în mod 

suveran dacă faptul stabilirei sau exploa- 
tării unci case de toleranță cauzează sau 
nu un prejudiciu proprietarilor fondurilor 
vecine, prin deprecierea valorii lor. (N. 
Georgean, Studii Juridice, III, p. 13). 

54, Deasemenca proprietarul unei săli 
de spectacol poate fi condamnat la daune- 
interese către proprietarul -imobilului ve- 
cin, prin faptul că spectatorii staţionează 
în fața casei sale, împiedecându-i trece- 
rea și fac murdării dealungul proprietăţii 
sale, din cauză că vestibuiul care conduce 
la intrarea principală nu este deajuns de 
încăpător. (Sourdat, II, No. 1472; N. Geor- - 
gean, dudii Juridice, III, p. 15). 

55, Deasemenea proprictarul unui sta- 
bilimenr industrial care cauzează proprie- 
tarilor vecini un' prejudiciu care întrece 
limitele obligaţiunilor obişnuite de vecină- 
tate chiar dacă a obţinut autorizaţia ad- 
ministrațiunii, este. obligat să plătească 
despăgubiri . cari constituese echivalentul 

- prejudiciului cauzat și să execute lucrările 
necesare pentru a nu mai păgubi pe ve- 
cinii săi. Astiel ar fi cazul unui proprietar 
de uzină al cărui stabiliment cauzează o 
mare, incomoditate și un grav prejudiciu 
vecinilor săi prin :fumul, emanaţiunile 
stricătoare şi praful cari ies din stabili- 
mentul industrial.. (Huc, VIII, No. 434; 
-Baudry et Chauveau, Des biens, No! 219, 
220; Planiol et Ripert, III, No. 460 urm; 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea], p.. 
240 urm.; YV, p. 404, nota 5, 407, nota î; 
Sourdat, II, No. 14S2; N. Georgean, Studii 
Juridice, III, p. 13, 14). , 
56, S'a decis însă că” proprietarul unui 

stabiliment incomod sau insalubru, auto- 
rizat de autoritatea administrativă, cum 
ar îi de exemplu un abator, nu poate fi 
obligat să plătească vecinilor săi daune- 
interese pentru faptul că din acest sta- 
biliment emană mirosuri urîte, dacă in- 
comodităţile cauzate sunt inerente exis- 
tenței stabilimentului autorizat şi nu au 
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roprictaru- 
în care 

trebuesc să fie suportate de către vecini. 
(Comp.: N. Georgcan Studii Juridice, II, 
p. 14). 
57, Proprictarul unei industrii nu 

poate, prin exerciţiul industriei sale, să 
roducă zgomote sau trepidaţiuni, cari ar 
ace ca imobilele vecine să nu poată fi lo- 

cuite sau să fie greu ue locuit, aducân- 
du-se prin aceasta o micşorare în valoarea 
acestor imobile. (Planiol et Ripert, III, No. 
461; Aexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 
241, text şi nota 2). 

58, Duvă altă părere, dacă industria 
sau alt stabiliment care „produce tulburări 
vecinilor a fost autorizată de ciitre auto-. 
ritatea administrativă competentă, instan- 
țele judecătoreşti nu au areptul să hotă- 
rască desființarea industriei sau stabili- 
mentului, ci să acorde numai daune-in- 
terese pe tot timpul cât vor continuă. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 194 text şi 
nota 10, p. 306; Laurent, VI, No. 150; 
RBaudry ct Chauveau, Des biens, No. 235; 

fost mărite printrun fapt al 

Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 
241, 242; Comp.: Planiol et. Ripert, III, 
No. 465, 475; Aloxandresco, V, p. 404, 
nota 3). 
59. Proprietarul unei case al cărei zid 

dă pe proprietatea vecinului, are dreptul să 
treacă pe accă proprietate pentru a repară 
zidul şi vecinul are dreptul la despăgubiri 
în caz de prejudiciu însă nu-l poate îm- 
piedecă, fiind pasibil de daune-interese, 
deoarece numai în acest fel se poate fo- 

„losi de proprietatea sa. (Alexandresco, ed, 
2-a, III. partea [. p. 245, 244; Contra: Lau- 
rent, VIII, No. 121; Iuc, LV, No. 400: Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 929). 
60. Proprietarul nu are nici o răspun- 

dere de prejudiciul cauzat vecinului prin 
singurul fapt că nu-şi întreţine proprie- 
tatea sa. (Dalloz, Rep., Suppl., Propricts, 
No. Zi; Laurent, VI, N, 141). 
61, Proprietarul nu poate fi obligat la 

plata de daune-interese prin faptul că 
uzând de dreptul său, fără a aduce atin- 
ere drepturilor proprietarilor vecini şi 
ără a le cauză o pagubă poziiivă, a făcut 

ne fondul său construcţiuni, lipsindu-i de 
avantajele ce le aveau înainte; astfel ar 
fi de exemplu, când clădind pe terenul 
său, a mascat vederea vecinului său, 
fără ca acesta să fi avut stabilit 
vreun drent de servitute. (Demolombe, 
XII, No. 647 urm.: Mourlon, II, No. 1690; 
Aubry et Rau, cd. 5-a, II, $ 194, notele 
16, 17, p. 50S; Dalloz, Râp.. Suppl., Pro- 
priât6, No. 25; Laurent. VI, No.:136 urm.; 
Baudry et Chauveau, Des biens. No. 218; 
Comp.: Alexandresco. ed. 2-a, III, pariea 
I, p. 239, 249, 243; V, p. 402, nota). 
62. Dărâmarea unui zid care servea 

de sprijin unei clădiri vecine, nu poate 
da loc la daune-interese contra propricta- 
rului zidului, dacă nu există vreun drept 
de servitute şi dacă proprietarul zidului, 
cu ocazia dărâmării, nu s'a făcut vinovat 
de o gravă imorudenţă. (Demolombe, XII, 
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No. 643; Aubry et Rau, cd. 5-a, II, $ 194, 
p. 508; Laurent, VI, No. 140 urm.; Baudry 
ct Chauveau, Des biens, No. 218; Alexan-. 
dresco, ed. 2-a, Il], partea 1, p. 242), 

63. Proprietarul are dreptul să facă 
lucrări pentru a împiedecă ca o apă 

„curgătoare să mănânce din proprietatea 
sa, chiar dacă prin aceste lucrări sar 
aduce pagube proprietarului de cealaltă. 

er fiind și acest proprie- - parte a apei, li 
tar să se apere în acelaş mod în contra 
mâncăturilor de apă. (Demolombe, XI, No. 
50; Aubry et Rau, ed. 5-a, LI, $ 191, p. 27i; 
Dalloz, R€p., Suppl., Propriste, N. 23; 
Baudry ct Chauveau, Des biens, No. 219; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 
245; Comp.: Dalloz, Nep., Propricte, No.. 
578). 

64. După majoritatea jurisprudenţei 
şi doctrinei, exercițiul unei r acţiuni în 
Justiţie nu poate constitui o greşeală care 
să dea loc la condamnarea reclamantului 

“ la 'daune-interese, decât în cazurile când 
exerciţiul acţiunei depăşeşte limitele nor- 
male ale acestui drept şi nu serveşte la 
satisfacerea unui interes serios și legitim, 
ci constitue un act de răutate sau de rea 
credinţă sau celpuţin o greşeală grosieră 
care echivalează în drept cu dolul şi care 
cauzează pâritului un prejudiciu. (Larom- 
bicre, Art, 1592 şi 1393, No. 55; Carrâ et 
Chauveau, Lois de la proesdure, Question 
544 quater; Dutruc, Supplâment aux lois 
de la procedure, I, Dominages-interets, No. 
2 urm.; Dalloz, Rep., Responsabilits, No. 
109 urm.; Suppl, Responsabilită, No. 78 
urm; Laurent, AX, No. 412 urm.; Huc, 
VIII, No. 411; Sourdat, Traitâ de la Res- 
ponsabilitâ, I, No. 664; Alexandresco, V, 
D. 407). 

65. Faptul pâritului de a se apără 
contra unei acțiuni în justiţie constitue 
un drept şi nu poate constitui o greşeală 
care să dea loc la condamnarea sa la 
daunc-interese decât în cazul când apă- 
rarca sa este făcută cu rea credință şi 
deci în spirit de şicană sau în scopul de 
a aduce reclamantului vexajie sau cel 
puțin când constitue o greşeală grosieră 
care echivalează în drept cu dolul. (Dal- 
loz, Rep., Suppl., Responsabilit€, No. 80 
urm.; Alexandresco, V, p. 408). ” 
66, Tribunalcle vor apreciă în mod 

suveran dacă reclamantul a introdus o 
acţiune abuzivă şi cu rea grediață, în care 
caz o va condamnă la plata de daune- 
interese. (Dalloz, Râp., Responsabilite, No. 
112 urm.; Suppl., Kesponsabilite, No. 80 
urm.). 
67. Instanţa de recurs va casă hotă- 

-rîrea--instanţei -de-fond care va-condamnă 
la daune-interese pe partea care cade în 
pretențiuni într'un. proces, dacă nu va 
constată şi motivă nici greşeala comisă, 
nici paguba încercată. (N. Georgean, Studii 
Turidice, III, p. 19; Comp.: Alexandresco, 
V, p. 409, nota 2). 

GR. Deasemenea constitue un abuz de 
drept care dă loc la 'acordarea de daune- 
interese, faptul unei părţi care a căzut 
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în pretenţiuni înaintea primei instanţe, şi 
care cu rca credinţă introduce un apel 
vexatoriu care cauzează intimatului. un 
prejudiciu. (Dalloz, Rep., Suppl., Respon- 
sabilit, No. 82 urm.; Alexandresco, V, p. 
408), ” 
69. Acceaş soluțiune trebueşte admisă 

şi în cazul când sa introdus cu rea cre- 
dință un recurs vexatoriu. (Alexandresco, 
V,_p. 408). 

0. Victima unui abuz de drept ma 
trebui, după o părere, să fie despăgubită 
prin acordarea de daunc-interese pentru 
prejudiciul ce i s'a cauzat şi totodată are 
dreptul să ceară reparația în natură, cum 
ar îi suprimarea lucrărilor dăunătoare, 
suprimare la care va fi obligat cel care 
a comis abuzul de drept, iar în cazul când 
cl ar refuză, tribunalele ar puteă să au- 
torize pe victimă să facă această supri- 
mare de lucrări în comptul autorului abu- 
zului de drept. (Comn.: N.:Georgean, Stu- 
dii Juridice, III, p. 19; 20). „ 

7 |. După altă părere, victima abuzului 
de drept, va avcă drept numai la daune- 
interese pentru prejudiciul ce i s'a cauzat, 
astiel încât autbzul abuzului de drept va 
avcă posibilitatea să abuzeze în mod con- 
tinuu de dreptul său, cu dreptul pentru 
victimă de a cere de atâtea ori daune- 
interese. câte abuzuri sau comis. (Sa- 
leilles, Th6orie gâncrale de Yobligation, p. 
373. nota). | i 

12, In art. 1585 c. civ. Îr. (099 c. civ. 
rom.), se prevede că greşeala poate constă 
fie într'o contravenţiune la o obligaţie de 
a face, fie într'o contravențiune la o obii- 
gație de a nu face. (Planiol, II, No. 866). 

73. Obligaţiunea la care s'a contrave- 
nit printrun act pozitiv sau ncgatiy, a- 
dică prin greşeală, poate fi o obligaţie le- 
gală sau o obligaţie convenţională. (Pla- 
niol, II, No. 873). 
Zu Culpa contractuală constă din vio- 

larea unei obligaţiuni convenţionale şi se 
comite cu ocazia executării unui contract. 
(Planiol. II, No. 873). | 

145. Responsabilitatea civilă a magis- 
traţilor, pentru actele comise în exerci- 
țiul funcţiunilor lor, nu se poate exercită 
decât prin acţiunea recursorie civilă, (Dal- 
loz, Rep., Responsabilită, No. 283; Suppl., 
Responsabilite, No. 451; Alexandresco, V, 
p. 429, text şi nota 1, 450). 
76, Advocatul nu răspunde pentru con- 

sultările ce le dă, decât atunci când lu- 
. crează cu fraudă sau comite o eroare ero- 

sieră: care echivalează cu dolul. (Dalloz, 
RED Avocat, No. 566; Suppl., Avocat, No. 
159). - . 

, (| 7 :Adlvocatul--care se -înşcală în -con- 
sultaţia ce o dă unui client, nu are nici 
o răspundere dacă nu a lucrat cu dol sau. 
fraudă. pentru a induce în eroare. (Demo- . 
lombe, XXI, No. 556; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1582—1383, No. 15; Troplong, 
Mandat, No. 16; Laurent, XX, No. 549; 
Ilac, VIII, No. 419; Alexandresco, V, p. 
447). : , 

18, Advocatul nu.este răspunzător pen- 
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tru pierderea unui proces, dacă nu i se 
oate imnută nici o culpă. (Alexandresco, 
_p. 447), o _ 
79. Advocatul este răspunzător dacă 

„din ignoranță sau neglijență ar fi omis 
să transcrie un act translativ, de proprie- 
tate imobiliară, să înscrie o ipotecă, să 

se prezinte la un termen, să facă opoziţie, 
apel, recurs, etc., cu toate că aveă mandat 
în regulă. (Alexandresco, V, p. 417). 
80. Advocatul nu este răspunzător 

dacă părăseşte cauza pe care la început 
o credeă justă şi apoi după o matură chib- 
zuire o găseşte injustă, cu condiţiune ca 
refuzul să nu fie tardiv și deci să aducă 
o vagubă clientului. (Demolombe, XXAI, 
No. 556; Alexandresco, V, p. 449). 

8[, Advocatul este răspunzător de pier- 
derea actelor ce i-au fost încredințate de 
clienții săi., (Demolombe, XAXI, No. 556: 
Alexandresco, V, p. 44$). 
8%, Advocatul este răspunzător pentru 

vorbele injurioase aduse, în pledoaria sa, 
sau în concluziile sale scrise, adversarului 
sau unci alte persoane. (Demolombe, XXAI, 
No. 557; Larombicre, Obligations, Art. 
1382—1585, No. 15; Alexandresco, V, p. 
449). 

83. Grefierii sunt responsabili către 
părți potrivit dreptului comun. (Alexan- 
dresco, V, p. 451). - N 
84, Astfel, grefierii sunt: responsabili 

de nesemnarea minutei unei hotărîri de 
către unul dintre judecători, când nesem- 
narca se datoreşte neglijenței lor şi ho- 
tărîrea a fost anulată. (Dalloz, Rep. 
Suvppl., Greffe, No. 41 urm.; Responsabi- 
lit6, No. 454: Laurent, XX, No. 504; A 
lexandresco, V, p. 451). . 
“85, Deasemenea,  grefierii sunt răs- 
unzători de necontrasemnarea unui act 

a care au luat parte, căci actul fără înde- 
plinirea acestei formalităţi este nul. (A- 
lexandresco,. V, p. 451, nota 1). 

86. Deasemenea, greficrii sunt răspun- 
zători de pierderea actelor şi obiectelor de 
valoare. încredințate de părți. (Laurent, 
XX. No. 504; Alexandresco, V, p. 451). 
87. Dacă însă grefierii vor dovedi că 

pierderea sau sustragerea actelor se dato- 
reşte încuctoarelor proaste ale dulapurilor 
în_care se păstrau actele şi obiectele de 
vaiore, ci nu au nici o responsabilitate, mai 
ales dacă le-a dai îngrijirea cuvenită şi 
a cerut celor în drept să se repare încue- 
torile. (Alexandresco, V, p. 451). 
“88, Deasemenea, grefierii sunt răspun- 
zători de ncînregistrarea la timp a unui 
ape, recurs, opoziţie, etc.. (Alexandresco, 
V, n. 436). 
£9. Deasemenca, greficrii sunt răspun- 

zutori de alterațiunile sau falsificările fă- 
cute chiar ue alţii în registrele actelor de 
stare civilă a căror depozitar sunt. (A- 
lexandresco, V, p. 451). ! 
-20. Deasemenea, greficrii sunt răspiin- 

zători de omisiunea de a trece în registre, 
transeripția actelor de mutaţiuni şi in- 
scripțiile privilegiilor şi! ipotecilor ordo- 
natie de justiţie. (Alexandresco, Y, p. 431). 
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9[. Arhivarii sunt răspunzători de do- 
sarele şi actele ce le sunt încredințate şi 
„care compun arhiva. (Alexandresco, V, p.. 
+52). 

92, Ofițerii de stare civilă sunt răs- 
punzători de regulata jinere a actelor de 
stare civilă. (Alexandresco, V, p. 432). 
93, Portăreii sunt răspunzători de nu- 

litatea unu act de procedură şi a altor 
“acte pe care le fac în interesul părţilor. 
(Alexandresco, V,-p. 432, 453). 
94, Experții care au primit însăreina- 

rea lor dela părți, în afară de orice pro: 
ces, sunt mandatarii răspunzători după 
dreptul comun şi responsabilitaiea lor va 
fi guvernată de dispoziţiunile art. 1992 c. 
civ. În. (1540 c. civ. rom.). (Sourdat, Traite 
de _la responsabilită, 1, No. 679). 
95, Experții care au primit însărcina- 

rea lor dela părți pot [i declaraţi respon- 
sabili chiar pentru greşelile lor uşoare, 
duvă aprecierea tribunalelor, care vor luă 
în consideraţie împrejurările. (Sourdat, 
Fraite de la responsabilit, 1, No. 079; A- 
lexandresco, Y. p. 447). 
96, Experții numiţi de justiţie sunt 

răspunzători de ncexactitatea lucrărilor 
lor când ele provin din o greşală grea care 
echivalează cu dolul, sau când provin din- 
tr'o eroare grosicră. (DPalloz, Râp.. Respon- 
sabilite, No. 1%; Suppl., Responsbilit€, No. 
455: Sourdat, Traite de la responsabilită, 
[, No. 679; Alexandresco, V, p. 446, 447). 
97. In cazul când expertiza trebueşte 

relăcută din culpa experţilor, cheltuelile 
vor putcă fi puse în sarcina experților. 
(Dalloz,_Rep., Expert, No. 122). 
98. Greşeala experţilor nu este acope- 

rită prin hotărîrea pronunţată si care a 
dobândit autoritate de lucru judecat, de- 
oarece raportul lor este o lucrare distinctă 
de hotărirea pronunţată. (Sourdat, Traite 
de la responsabilite, No. 679). 
99, Experții nu pot invocă scuza ne- 

cunoașteri! legii. pentru a scăpă de 
răspunderea greşelei lor. (Dalloz, Rep., Ex- 
pert, No. 122). 

100. Responsabilitatea medicilor este 
recunoscută în doctrină şi jurisprudenţă. 
(Demolombe, AXXI, No. 539 urm.; Larom- 
biere, Obligations, Art." 1382—1383, No. 15; 
Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 446, p. 736; 

- Sourdat, Trait€ de la responsabilit&, 1. No. 
676 urm.; Laurent,'Ai, No. 516; Huc, VIII, 
No. 419; Alexandresco,.V, p. 442, 443). 
“104, AMledicul nu e responsabil 'de o 

greşeală profesională decât dacă a dat do- 
vada de nepricepere evidentă, de mare 
nedibăcie, de necunoaşterea lucrurilor pe 
care orice medic trebuiă să le ştie, adică 
dacă a comis o greşeală grea. (Dalloz, Râp., 
Responsabilit€, No, 128, 129; Alexandresco, 
Vp. 442. 445). 

102, După altă părere, medicul : este 
răspunzător și de greşelile sale uşoare. 
(Sourdat, Trait6 de la responsabilită, I, 
No. 677 bis; Laurent, XX. No. 516: Iluc, 
VIII, No. 419; Comp.: Demolombe. XXI, 
No. 542 urm.; Aubry cet Rau, ed. 1-a, IV, 
$ 440, p. 756). i . 
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103. Deasemenea, răspunderea  medi- 
cului este angajată dacă prejudiciul este 
imputabil unui fapt străin artei medicale, 
cum ar fi de exemplu, dacă accidentele s'au.- 
întâmplat într'o boală după ce medicul a 
părăsit pe bolnav fără motiv serios sau 
dacă moartea a survenit după operaţia 
Iăcută de un chirurg în stare de ebrietate. 
(Dalloz, Rep., Responsabilit€, No. 125; A- 
lexandresco, V, p. 398, nota 2), 

04. Deasemenea, răspunderea  medi- 
cului este angajată când medicul a lucrat 
cu uşurinţă, cum ar îi de exemplu când 
a comis o eroare materială prescriind în- 
tro ordonanță o substanță în loc de alta, 
sau când a lucrat cu neslijenţă uitând să 
indice precauţiunile necesare pentru ad- 
ministrarea medicamentelor cea prescris, 
sau când a lucrat cu imprudenţă făcând 
prescripțiuni neuzitate, încercări hazare 
date, caz în care tribunalele vor trebui 
să aprecieze şi să distinsă îndrăzneala 
unui empirice de încrederea unui savant, 
(Dalloz, Rep.; Responsabilită, No. 123; A- 
lexandresco, Y, p. 395, nota 2). 

105, Medicul nu este responsabil prin 
simplul fapt că nu a reușit în operaţiunile 
sale sau chiar dacă s'a înşelat, deoarece 
trebucște de luat în consideraţie aptitu- 
dinele sale naturale, studiile și experiența 
sa. (Dalloz, Rep., Responsabilite, No. 128). 

106. Iribunalele vor apreciă în mod 
suveran, după împrejurări, care variază 
în fiecare cauză, limita responsabilităţii 
medicilor. (Alexandresco, V, p. 445). 

107. Tribunalele vor cercetă dacă fap- 
tul imputat medicului constitue o greşală, 
o neglijență sau o imprudenţă culpabilă 
și dacă el s'a îndepărtat dela regulele pro- 
fesiunci sale, fără a intră în examinarea 
teoriilor şi metodelor ştiinţifice medicale, 
deoarece chestiunile technice şi pur_ştiin- 
țifice, nu sunt de competenţa lor. (Demo- 
lombe, XXXI, No. 545; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 15S2—1383, No. 15: Sourdat, 
Trait€ de la responsabilite, ], No. 677; Lau- 
rent, XX, No. 546; Alexandresco, V, p. 445). 

108. Astfel, tribunalele nu se vor pu- 
tea pronunță dacă o operaţiune eră sau 
nu oportună, asupra unui tratament ce 
trebuiă urmat, ci se vor mărgini să cerce- 
teze dacă se poate impută medicului ne- 
glijenţa, lipsa -de ncîngrijire, imprudenţa, 
neiscusința manifestă, adică dacă. a fost 
în culpă care să aducă responsabilitatea 
sa. (Demolombe, XXXI, No. 5p: L.arom-. 
bicre, Obligations, Art, 1582—1583, No. î5; 
Sourdat, Trait& de la responsabilite, [, No. 
677; Laurent, AX, No. 546; Alexandresco, 
V, p.44). 

109. Greseala în fixarea diagnosticului 
boalei sau refuzul de a face o operaţiune 
grea, nu aduce responsabilitatea - medicu- 
lui. (Alexandresco, V, p. 444). 

110. Alcdicul care fiind chemat a vi- 
zită un copil. constată că acest copil este 
atins de un virus contagios cum este sifi- 
lisul, poate fi declarat răspunzător, către 
doică, dacă el nu a. prevenit-o la timp şi 
dacă boala nu eră comunicată în momen- 
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tul constatării. .(Alexandresco, V, p. 4%, 
nota 4). | 

Î î 1. Un medic nu este obligat în mod 
legal să deă consultaţiuni tuturor persoa- 
nelor cari i le cer. (Dalloz, Râp., Medecine, 
No. 55; Responsabiliic, No. 131; Alexan- 
dresco, V, p. 445). 

112, Medicii pot liberă certificate ŞI 
atestațiuni oficioase care nu cer depune- 
rea unui jurământ prealabil, nici prezenţa 
magistraților. (Calloz, Rep.; Medecine, No. 
102). - | 

113. Regulele care privese responsa=- 
bilitatea medicilor sunt aceleași şi a res- 
ponsabilitatea farmaciștilor. (Dalloz, Rep. 
Medecine, No. 197; Alexandresco, YV, p. 
445). 

14. Astfel farmacistul este responsa- 
bil dacă dă un medicament în locul altuia, 
cum ar fi de exemplu o otravă în loc de 
un. medicament. (Demolombe, XXYI, No. 
553; Alexandresco, V, p. 445). . 

115. Atoaşele sunt răspunzătoare când 
au practicat o operaţiune fără ajutorul şi 
indicaţiunile medicului, fără care ele nu 
pot lucră. (Demolombe, NXXI, No. 553; 
-Sourdat, 'Trait6 de la responsabilite, ], 
No. 678; Alexandresco, V, pe 445, 446). 

116. Dacă insă orice întârziere ar fi 
pus viaja mamei în pericol, moaşele nu 
au răspundere dacă pe operaţiunea. (A- 
lexandresco, Y, p. 446, nota 2), 

| 1 7. Soluţiunea aplicabilă moaşelor îşi 
găseşte aplicaţiunca şi în privința sub- 
chirurgilor, dentiştilor, ete. (Alexandresco, . 
V, p. 440), ! 
118. Rcsponsabilitatea 

transporturile de persoane, după o părere, 
derivă dintr'o culpă delictuală iar nu con. 
tractuală, în acest caz trebuind să sc- a- 
plice dispoziţiunile art. 1583 .c. civ. fr. 
(999 c. civ. rom.), iar nu 'dispozițiunile 

cart. 1754 c. civ. În. (1475 e. civ. rom.), care 
îşi găsesc aplicajiunea numai la transpor- 
tul de mărfuri. (Guillouard, Contrat de 
louage, II, No. 765). 

119. După altă părere, dominantă, 
dacă, o persoană a suferit 'un accident cu 
ocazia transportului său pe. calea ferată, 
atât daunele pretinse de aceă persoană cât 
şi responsabilitate cărăuşului derivă din 
neindeplinirea obligaţiunei ce şi-a luat de 
a transportă pe călător în bună stare deci 
dintr'un contract de transport, iar nu 
dintrun quasi-delict străin de orice raport 
contractual. (Aubry ct Rau, V, $ 575, p. 
„655, 636; Bedarride, Transport par chemin 
„de fer, II, No. 439 urm; Sourdat, Traitâ 
gencral de la responsabilitâ, II, No. 1058; 
Lvon-Caen ct Renault, III, No: 709 urm.; 
Huc, VIII, No, 425; X, No. 404; Baudry et 
Wahl, Contrat de louage, IL, No. 2553; 
:Planiol, II, No. 241; Colin et Capitant, II, 

„582 urm.; Alexandresco. V, p. 495 urm:; . 
X, p. 282, 2S9 urm: N, Georgean, Studii 

Juridice, |, p. 194,19). . - 
- 120. Fapiele ile caz fortuit sau de 
forţă majoră, nu constituese nici delicte, 
nici quasi-delicte care să poată  angajă 
responsabilitatea, deoarece nu se poate im- 

cărăuşului în 
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pută nici o greşală acelui care este supus 
unui caz fortuit sau de forţă majoră. (De- 
molombe, XĂXI, No. 4S1 -urm.; Larom- 
biere, Obligations, Art. 1382-—1383, No. 24; 
Aubrv et lau, ed. 1-a, LV, $ 446, text şi 
nota 2, 754; Dalloz, Rep., Responsabilite, 
No. 145; Suppl., Responsabilite, No, ' 159; 
Sourdat, Trait€ de la responsabili, I, No. 
645 urm.; Laurent, XX, No. 450 urm.; Iluc, 
VIII, No. 434; Alexandresco, V, p. 415). 

421, Cazurile fortuite şi de forţă ma- 
joră sunt evenimente care provin din for- 
jele naturii, din faptele persoanelor sau 
a lucrurilor de care cineva nu este respun- 
sabil sau din actele autorităţilor publice. . 
(Dalloz, Rep., Force majcure, No. 4; Res- 
onsabilit€, No, 145 urm., 336, 502; Suppl., 
orce majeure, No. 4; Responsabilită, No. 

159: Sourdat, Trait6 de la responsabilits, 
I, No. 645). 

122. Forţa majoră implică faptul o- 
mului cum ar fi starea de răsboiu, furtul 
cu -arma în mână, iar cazul fortuit este 
constituit din orice eveniment, datorit în- 
tâmplării, cum ar fi un incendiu datorit 
unui viciu de construcţie a unei case închi- 
riate sau un incendiu comunicat dela o 
casă vecină, o epidemie, o furtună, o inun- 
daţie, etc. (Dalloz, Rep., Force majeure, 
No. :4 urm; Suppl, foice majeure, No. 
6 urm.). | 

122,..In general se confundă cazurile 
- forturie cu evenimentele de forță majoră, 
deoarece, oricare ar fi denumirea lor, ele 
constituese accidente care provin din o 
cauză străină voinţei şi care nu au putut 
fi nici cvitate nici împiedecate. (Dalloz, 
Râp., Force majeure, No. 3 urm.; Suppl 
Force majeure, No. 1 urm.; Sourdat, Traite 

e la responsabilite, I, No. 645). 
124, Când din cauza unei forţe ma- 
jore. o persoană a fost constrânsă sau îm- 
piedecată de a lucră, acţiunea sau omi- 
siunea_ pot să nu-i fie imputabile. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Responsabilită, No. 159; Sour- 
dat, Trait6 de la responsabilită, I, No. 159; 
Alexandresco, V, p. 415), 

125, Doctrina şi jurisprudența a. fă- 
cut numeroașe aplicaţiuni ale principiului 
că nu există responsabilitate când faptul 
dăunător este rezultatul unui caz fortuit 
sau unci forte majore. Astfel, organizatorii 
unci curse de cai nu sunt'răspunzători de 
urmările dărîmării tribunei hipodromu- 

lui produsă de năvălirea pubhcluii din 
- cauza unei vijelii extraordinare. (Sourdat, 

rent, XX, No. 451; Alexandresco, V, p. 415). 
126. Direcţiunea poştelor şi telefoane- 

lor nu este răspunzătoare de rănirea adusă 
unei persoane prin căderea “unui stâlp de 
telegraf când nu se poate impuiă: nici o 
culpă sau neglijență direeţiunei. (Alexan- 

„_dresco, V, p. 416). - , 
127. Proprietarul unei. case- nu este 

răsvunzător de rănirea unei persoane prin 
căderea unei scânduri sau oale luată de 

“un vânt puternic. (Sourdat, Trait6 de la 
responsabilite, I, No. 645; Alexandresco, 
V, p. 416). N - 
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128, Ospătarii şi hangiii nu răspund 
de furtul lucrurilor aduse în localul lor de 
călători, dacă s'a făcut cu mâna armată, 

"deoarece există un caz de forţă majoră. 
(Alexandresco, V, p. 416). 
129. Direcţiunea poștelor nu răspunde 

de pierderile obiectelor şi scrisorilor în- 
tâmplate printr'un eveniment care nu-pu- 
teă fi înlăturat nici prevăzut cum ar fi 
o furtună, un naufragiu, furtul comis cu 
mâna armată,-cte. (Laurent, XX, No. 453; 
Alexandresco, V, p. 416). 

120, Directozul unui teatru nu poate 
fi făcut răspunzător de întreruperea re- 
prezentaţiilor unci piese, când se constată 
că această întrerupere este datorită unui 
caz de forță majoră şi eră cerută în mod 
imperios 'de liniştea publică. (Alexan- 
dresco, V, p. 417). 

184. Siatul nu răspunde, în principiu, 
de pagubele cauzate de o armată străină. 
(Sourdat, TraitG de la responsabilite, II, 
No. 1331; Laurent, XX, No. 155; Alexan- 
dresco, V, p. 420, 421), : 

132, Forţa majoră sau cazul fortuit 
nu exclude responsabilitatea acelui care 
printr'o gresală anterioară sau  subse- 
qucntă, ar fi determinat-o sau i-ar îi a- 
gravat consecinţele păgubitoare. (Toullier, 
AI, No. 519; Demolombe, XXI. No. 482, 
453; Larombitre, Obligations, No. 1392— 
13$3, No. 24; Aubry ct Rau, ed. t-a, IV, 
$ 446, nota 2, p. 754; Dalloz, Râp., Res- 
ponsabilit€, No. 150, 189; Suppl., Respon- 
sabilit€, No. 162; Sourdat, Trait de la 
responsabilite, I, No. 61S, 618 bis; Alexan- 
dresco, V, p. 417). 

133. Astfel comodatarul este răspun- . 
zător de pierderea lucrului împrumutat 
întâmplată chiar prin caz fortuit, dacă s'a 
folosit de acest lucru un timp mai înde- 
lungat decât aveă dreptul, sau la o altă 
trebuință decât ceeace se cuvencă.-(A- 
lexandresco, V, p. 417). - | 

134, Deasemenea,  direcţiunea căilor 
ferate răspunde de pagubele aduse măr- 
furilor prin caz fortuit, dacă pagubele au 
fost precedate sau urmate de 'o: culpă, 
fără care paguba nu ar fi avut loc. (A- 
lexandresco, V, p. 417, 418). 

125. Deascmenca, direcţiunea , căilor 
ferate este răspunzătoare prin accidentul 
întâmplat unui funcţionar poştal printr'o 
deraicre, dacă se constată căi deraierea 
este datorită lipsei de supraveghere a func- 

. tionarilor direcţiunei. (Alexandresco, V, p. 
Trait€ de la responsabilii, 1, No. 645; Lau- 418), - 

136. Deasemenea, acel. care face foc 
pe un vânt "puternic este răspunzător de 
comunicarea focului la recoltele vecinului, 
deoarece nu trebuiă să facă foc pe ase- 
menca timp. (Alexandresco, V, p. 418). 

137. Dacă însă.a făcut focul pe timp 
liniștit şi apoi a venit un vânt puternic 
care a jăcut să se comunice focul la re-: 
coltele vecinului, nu mai există responsa- 
bilitate, deoarece este un caz fortuit şi de 
forţă majoră, întrucât nimeni nu se puteă 
aşteptă la furtună. (Alexandresco, V, p. 
418, nota +4). E 
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138, Siaiul nu datorește despăgubiri a- 
celora care au suferit o pagubă din fapte 
de răsboiu sau de răscoală, deoarece se 
consideră ca un caz de forţă majoră; însă 
măsurile de prevedere și de siguranță luate 
inainte de răsboiu sau de răscoală, nu 
constituese fapte de răsboi şi statul este 
răspunzător de urmările păgubitoare ale 
acestor măsuri față de particulari. (Scur- 
dat, Trait€ de la responsabilită, II, No. 
1505, 1551; Laurent, XA, No. 436, 459 urm; 
Alexandresco, V, p. 418, 419, 420). 

139, Consirângerea lee :lă care rezultă 
dintr'un ordin al autorităţii legitime, tre- 
bucşte asimilată cu forţa majoră. (Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 747; Responsabilite, 
No. 91, 146, 147; Suppl., Obligations, No. 
219; Responsabilite, No. 164; Laurent, XX, 
No. 447, 445; Iluc, VIII, No. 434; Alexan- 
dresco, Y, p. 400). 

1:40, Pentru ca autorul unei pagube 
să poată invocă ordinul autorităţii în sco- 
ul de a scăpă de responsabilitate, tre- 
oucşte să facă dovada că a avut ordine 
formule care i-au impus să îndeplinească 
acti.: însăşi din care a rezultat prejudi- 
ciul. (Sourdat, Trait6 de la responsabilite, 
No. 1528 urm.; Alexandresco, V, p. 400). 

141. Pentru ca ordinul emanat dela 
autoritatea superioară să poată apără de 
răspundere pe autorul prejudiciului, tre- 
bueşte ca autoritatea să îi avut dreptul, 
după lege, să dea asemenea ordine şi or- 
dinul să fi fost legal, deoarece nimeni nu 
este obligat să se supună unui ordin care 
este contrar legei. (Alexandresco, V, p. 400, 
nota 4). 

149. Acel care a dat ordine va fi res- 
ponsabil dacă el avcă dreptul să po- 
runcească, (Alexandresco, V, p.'401). 

(43, Acel care a comis o greşală este 
obligat personal a o repară și nu „poate 
pretinde că a lucrat din ordinele şi ca 
reprezentant al aliuia. (Dalloz, Rep., Res- 
onsabilite, No. 90; Suppl., Responsabilite, 

No. 174; Alexandresco, 4 p. 401). 
14% Astiel, acela care sa făcut cul- 

pabil de un fapt calificat de lege ca delict, 
este personal responsabil faţă de terţi pen- 

„tru repararea prejudiciului cauzat, nepu- 
tând opune excepțiunea unui mandat. 
(Sourdat, Traite de la responsabilite, II, No. 
709, p. 15, nota 2; Laurent, XX, No. 449; 
Huc, VIII, No. 414, 454; Alexandresco, V, 
p. 401). - . 
145, Minorul nu răspunde în genere 

către terţi de delictele şi quasi-delictele co- 
„_mise de tutorul său în exerciţiul funeţiunii 

sale: terţii în acest caz au numai o ac- 
jiune pentru îmbogățirea pe nedrept a 
minorului din actele ilegale ale tutorului, 
în cazul când, minorul a tras din aceasta 
vreun folos. (Demolombe, VIII. No. 126, 
127; Aubry et Rau, ed. 5-a, |. $ 115, text 
şi nota 9, p. 72S; Laurent, V, No. 102; Bau- 
dry et Châneaux. IV, No. 624; Alexan- 

_dresco, ed. 2-a. II, p. 716, nota 1). 
146. Mandatarul poate să invoace or- 

dinele sau instrucţiunile ce le-a primit, în 
* cazul când ele sunt astfel și date în ast- 

- 
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fel de condițiuni, că nu a comis nici o 
greşală , supunându-se lor, nici o impru- 
dență sau neglijenţă prin faptul său exe- 
cutânau-le în mod fidel. (Sourdat, Traite 
de lu responsabilită, [, No. 772)... 

147, Deasemenea, mandatarul sau pre- 
pusul nu are nici o responsabilitate dacă 
nu se stabileşie că a cunoscut caracterul 
ilicit sau imprudent al actului pe care a 
fost însărcinat să-l execute. (Dailoz, Rep. 
Responsabilită, No. 90; Suppl., Responsa- 
bilit€, No. 176; Sourdat, Traitâ de la res- 
ponsabilite, II, No. 773, 907). 

148. Astiel, sa fiicut aplicaţiunea a- 
cestut principiu în privința lucrătorilor 
întrebuințaţi la acte de contrafacere in- 
dustrială, (Dalloz, Rep., Suppl., Respon- 
sabilite, No. 176). . 

149, Arhitecţii şi antreprenorii nu pot 
invocă pentru a scăpă de responsabilitate 
nici faptul de a fi prevenit pe proprietar 
de viciile solului sau de pericolele con- 
strucţici, nici împrejurarea că construcţiu- 
nea ar fi fost făcută după un plan pre- 
zentat de nroprietar, după indicaţiile sale 
şi cu materialele aduse de cl, deoarece 
responsabilitatea lor este angajată în vir- 
tutea ari. 1792 şi 2270 e. civ. fr. (1493 şi 
1902 c. civ. rom.-). (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 374, p. 532; Sourdat, Traite de la 
responsabilii, 1, No. 673 ter). 

Q. Zidarii lemnarii şi lucrătorii care 
lucrează sub direcțiunea unui arhitect, 
nu Sunt răspunzători când execută pla- 
nurile şi ordinele arhitectului, afară de 
cazul când singura cunoştinţă a artei lor 
mecanice ar fi trebuit în mod cert să-i 
înştiințeze de pericolul pagubei ce urmă 
să se cauzeze. (Sourdat, Trait6 de la res- 
ponsabiliiă, 1, No. 72). 
4554. Pentru ca un act sau o omisiune 
să constitue un delict şi un quasi-delict, 
trebueşte să aibă un anumit caracter, acela 
de a fi ilicit sau nedrept, adică oprit de 
lege. Când actul sau omisiunea constitue 
exerciţiul unui drept, lipseşte acest carac- 
ter. (Demolombe, AXXI, No: 464, 665; La- 
rombiere, Obligations, Art. '1582—1583, No. 
10; Mourlon, TI, 1691; Marcade, Art, 1382— 
1585, No. 2; Dalloz, Rep., Su pl. Respon- : 
sabilit6, No. 60; Laurent, XX, No. 401 urm, 
Huc, VIII, No. 404; Alexandresco, V, p. 
590, nota 3, 468, 469). 

152, Legiuitorul francez în art. 1582 
din codul civil şi legiuitorul român în art. 998 din codul civil, au uitat să a- dauge cuvântul: „ilicit“ pe care îl adaugă 
toți autorii. (Demolombe, XXAI, No. 454, 
457, 404, 665; Larombiăre, Obligations, Art.. 1382—1585, No. 10; Mourlon. ÎI, No. 1691; Marcad6, Art. 1582—15383, No. 2; Laurent, 
XĂ, No. 401; Ilue, VIII, No. 404; Alexan- 
dresco, V, p. 390, nota 5, 468). | 
153, Pentru omisiune dreptul care o face licită rezuliă cu suficiență din. lipsa 

unei obligaţiuni legale sau convenţionale 
care ar fi impus actul omis. (Dalloz. Râp., 
Suppl. „Responsabilită, No. 60; Alexan- 
dresco. Y, p. 399, 400). 

154. Pentru faptele pozitive, dreptul 
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care le face licite şi deci le împiedecă să 
device greşeli, poate [i de natură și de 
origine deosebite. (Dalloz, Râp., Suppl., 
Responsabilită, No. 60). 

155, Asticl, actele care constituese 
exerciţiul pur şi simplu a dreptului de pro- 
prietate, nu pot Îi considerate prin ele în- 
şile ca greșeli. (Dalloz, Rep., Suppl., Res- 
onsabilit€, No. 60; Comp.: Alexandresco, 
1, p. 401, 402 nota). 
156, Deasemenea, faptul dăunător nu 

poate da loc la responsabilitate când el 
constitue din partea autorului său înde- 
plinirea unei obligaţiuni legale. (Aubry ct 
Rau, cd. 4-a, IV, $ 444, p. 746; Alexan- 
dresco, V, p. 400), “ 

157. Un alt caracter pe care trebuie 
să-l aibă actul sau omisiunea peniru ca 
să constitue un delict şi un quasi-delict, 
este ca actul sau omisiunea să fie impu- 
tabil persoanei pretinsă responsabilă. (De- 
motombe, XXXI, No. 455 urm.; Lărom- 
bitre, Obligations, Art. 1532—1385, No. 20, 
21; Marcad, Art. 15$2—1555, No. 1; De- 
mante, V, No, 364 bis, III; Aubry et Rau, 
IV, S 444, p. 747; Dalloz, Rep., Hesponsa- 
bilite, No. 143; Suppl., Responsabilit, No. 
159; Sourdat, Trait6 de la responsabilită, 
I,:No. 16, 416, 644, 658; Laurent, AX, No. 
445. urm.; Iluc, VIII, No. 107; Alexan- 
dresco, V, p. 469, 470). 
158. cel care nu are liberul său ar- 

bitru nici conștiința actelor sale, nu poate 
comite un delict nici un quasi-delict care 
să angajeze responsabiliiatea sa, deoarece 
actul-păgubitor nu-i poate fi imputat. 
(Larombicre, Obligations, Art. 1582—15$5, 
No. 19; Demante et Colmet de Saniterre, 
V, No. 364 bis; Aubry ct Rau, ed. t-a. |v, 
$ 444, iext şi nota 5, p. 747; Dalloz, Rep, 
Responsabilite, No. 49, 158; Sourdat, Traits, 
de la responsabilii, 1, No. 16; Laurent, 
XX, No. 445 urm.; Huc, VIII, No. 407; A- 
lexandresco, V, p. 470). 

159, Un nebun care răneşte o per- 
soană, după o părere, nu este responsabil 
penaliceşte, însă răspunde cu bunurile sale 
Rentru prejudiciul ce l-a cauzat. (Merlin, 

&pertoire, Bless, $ 5, No. 4; Demence, $ 
2, No, 3; Cannoi, Code pânal, Art. 66, 
No. 3; Legraverend, Instruction eriminelle, 
I, p. 462; Mluteau, Responsabilit civile, 
p. 152). : 

180. :După altă părere, dominantă şi 
urmată de doctrină şi jurisprudenţa nouă, 
nebunul nu poate răspunde civil de fap- 
tele sale. (Demolombe, XXXI, No. 485; La- 
rombitre, Obligations, Art. 13S2—1583, No. 
19; Demante ct Colmei de Santerre, V, No. 

- 5604 bis; Aubry et Rau, ed. t-a, IV, Ş 444, 
text şi nota 5, p. Ziz; Dalloz, Rep., Res- 
ponsabilite€, No. 158; Suppl., Responsabilite, 
N. 169; Sourdat, Traie de la responsa- 

„bilit6, I, No. 16; Laurent, XX, No. 416; Huc, 
- VIII, No. 407; Alexandresco, V, p. 470, 

text şi nota 2). . 
(Gt, Pentru stabilirea responsabilității 

civile a unui nebun, va trebui să se exa- 
mineze starea facultăţilor sale mintale, în 
momentul chiar al comiterei actului şi în 

54 

ŞI QUASI-DELICTE Codul civil 

ravort cu actul comis, nefiind deajuns 
pentru a-l declară iresponsabil, să se in- 
voace starea sa generală de demenţă; 
chiar dacă această stare ar îi adus sau ar 
îi putut să aducă interdicțiunca sa. (Demu- 
mdlombe, NANI, No. 492: Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 244, nota 5, p. 747; Dalloz, 
Rep., Suppl., Responsabilite, No, 169; Sour- 
dat, Trait6, de la responsabilite, 1, No. - 
316; Alexandresco, Y, p. 471), 
162, Smintitul răspunde de actele sale 

atunci când starea în care se găseşte este 
rezultatul desfrânării sale şi a beţici, de- 
oarece în acest caz starea sa se datoreşte 
culpei sale. (Demolombe, XXXI, No. 490; 
Alexandresco, V, n. +70, nota 2). 
"163, Numai contractele încheiate de 

înterzis în urma publicărei hotărirei de 
interdicțiune, sunt supuse anulărei; pentru 
delictele și quasi-delictele interzisului, el 
rămâne obligat ca şi o persoană capabilă, 
dacă se dovedeşte că în momentul comi- 
terii, el avcă uzul raţiungi. (Demolombe, 
XNAXI, No. 492; Larombitre, Obligations, 
V, Art, 1582 urm, No. 20; Demante ct 
Colmet de Santerre, II, No. 274 bis, V; 
Baudry cet Chencaux, LV, No. 89; Pla- 
niol ct Ripert, IL, No. 693: Alexandresco, 
cd. 2-a, Il, partea I, p. 63; Comp.: Pla- 
niol ct Ripert, I, No. 728). 

164, Pentru delictele şi quasi-delictele 
comise de interzis posterior publicărei ho-. 
tărîrei de interdicțiune, răspunde persoana 
însărcinată cu paza sa, în cazul când ca 
nu face dovadă că a fost în imposibilitate 
să împiedice comiterea faptului care a 
dat loc prejudiciului. (Planiol et Ripert, : 
I, No. 728; Alexandresco, ed. 2-a, Il, par- 

“tea I, p. 64). : 
165. Dispoziţiunile art. 1510 e. cir. Îr.. : 

(1162 ce. civ. rom.), își găsesc aplicaţiunea 
nu numai minorilor ci și interzişilor în 
baza art. 509 c. civ. fr. (454 c. civ. rom), 
potrivit 'căruia interzisul se aseamănă cu 
minorul în ceeace priveste persoand şi a- 
verea sa. (Dalloz, Rep. Suppl., Responsa- 
bilit6, No. 167). : , | 

166. iri. 502 c. civ. în. (4iS c. civ. 
rom.), nu-şi găseşte aplicaţiunea în materie 
de delicte civile, aşă încât o persoană în 
stare de demenţă este datoare să repare pre- 
judiciul cauzat, dacă a comis un delict 
într'un interval lucid, cu toate că în contra 
sa este pronunțată o hotărire definitivă de 
interdicțiune. (Demolombe, VIII, No. 49%; 
“Larombitre, Obligations, Art. 159$2— 1585, 
No. 20; Aubry ct Rau, cd, t-a. IV, $ 444, 
nota 5, p. 7i?: Dalloz, Râp., Suppl., Res- 
onsabilts, No.. 167; Sourdat, Traite, de 

a resnonsabilite, I, No. 416). 
167. Actele : copiilor lipsiţi de discer- 

nământ nu pot fi considerate decât ca 
nişte cazuri foriuite. (Demolombe, XXI, 
No. 494 urm.: Larombitre, Obligations, 
Ari. 1332—1583, No. 21; Sourdat, Traite 

-de la responsabilii€, No. 16, 416; Comp.: 
Alexandresco, Y, p. 470, 171). 

168. Lipsa de discernământ care pro- 
vine din vârstă, în momentul cunoaşterei 
actului, constitue o împrejurare care ex- 
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clude greşala și prin urmare exclude şi 
responsabilitatea civilă a celui care a co- 
mis uctul. (Larombicre, Obligations, Art, 
15$2—15$5, No. 20 urm.: Demante cet Col- 
met de Santerre, V, No. 564 bis, IL; Au. 
bry_ct Rau, cd. LV, $ 444, text şi nota 6, 
p. ci; Dalloz, Rep, Responsabilite, No. 
49 urm. 13$S urm.; Suppl, Responsabilite, 
No. 108 urm; Alexarlrezco. 7, p. 470, 471). , 

169. Tribunulele vor apreciă în, mod 
suveran, după împrejurări, dacă minorul 
care a comis o pagubă, a lucrat cu dis- 
cernământ. (Dalloz, Rep., Responsabilită, 
No._140; Suppl., Responsabilite, No. 168). 
170. Dacă însă se constată că o per- 

souni are rațiune şi când se vede în lap- 
tul prin care a cauzat o pagubă altuia, 
gândire şi răuiate, faptul constitue un de- 
lict şi persoana care l-a comis, deşi nu a 
ajuns în vârsta pubertăţii, are obligaţia 
a repară prejudiciul ce l-a cauzat. (Po- 
thier, Obligations, No. 118; Deinolombe, 
AXAT, No. 494 urm.: Sourdat, Trait€. de 
la responsabilite, 1, No. 416; Alexandresco, 
V, p. 471). . 

114. Beţiu nu constitue o lipsă de res- 
onsabilitate civilă, decât atunci când a 
ost complect involuntară, chiar dacă ca 

ar fi adus pierderea rațiunei. (Demolombe, 
NAN, No. 490 urm.; Larombitre, Obli- 
ations, Art, 13582—1383, No, 23: Mass et 
cra sur Zachariac, 1V, $ 625, nota 3, p. 
16; Aubry ct Rau, ed. s-a, IV, $ 444 p. 
247; Dalloz, Rep., Sunnl., Responsabilită, 
No. 170; Sourdat, Traite de la responsa- 
Dilit€, I, No. 19, 418; Alexandresco, V, p. 470, 

172. Astfel, în materie de divorţ, in- juriile şi cruzimie comise în timpul unci 
beţii de morfină sau de alcool, nu poate 
constitui o cauză de iresponsabilitate, dacă 
ca nu are de scop să suprime o mare du- 
rere, ci de a procură senzaţiuni extatice, 
satisfăcând o pasiune. (Sourdat, Traite de 
la responsabilită, 1, No, 19). _ 

193, Incapacitatea de a se obligă prin 
delict sau quasi-delict, se deosebeşte de 
incapacitatea civilă de a contractă, în sen- 
sul că ca e pur naturală şi derivă, în fie- care caz, dintro stare de fapt lipsită de 
reşală. (Dalloz, Rep. Suppl, Responsa- 
ilite, No. 173). 
174. Potrivit acestui principiu, per- 

soanele declarate de art. 1124 c. civ. fr. (930 ce. civ. rom), incapabile de a con. 
tractă,. nu sunt exonorate de responsabi- 
litatea rezultată din greşelile lor, (Dalloz, 
Rep. Supple Responsabilite, No. 1607, 172), 175. Astfel, starea de minoritate a unei 
persoane nu exclude prin ca însăşi gre- şeala şi deci responsabilitatea care este consecința greşelei. (Demolombe,  XXXI, 
No. 494 urm; Larombitre, Obligations, Art. 15921385, No. 20, 21, 52: Dalloz 
Ren., Resvonsabilită, No. 140; Suppl., Res-. ponsabilite, No. 167; Sourdat, Traitâ de la responsabilită, I, No. 16, 416). 
176. iceastă soluţiune rezultă şi din dispoziţiunile art. 1310 c, cir, fr. (1162 c. 
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civ. rom.), potrivit cărora, minorul nu are acţiune în resciziune contra obligațiunilor 
ce rezultă din delictele sau quasi-delictele sale.  (Dalloz, Rep. SuppL, Responsabi- lite, No. 167).: » 

(77. Dispoziţiunile art. 1310 c. 
(1162 ce. civ. 

şi presupun 

civ. îr. 
TOm.), îşi găsesc aplicaţiunea 
că minorul are suticientă ra- țiunc si este capabil de a lucră cu discer- nământ.  (Larombrere, Obligations, Art. 

1352—1383, No. 92). 
178. Persoana pusă sub consiliu judi- Clar pentru risipire, este responsabilă de greşelile sale personale, deoarece are ra- fiune suficientă pentru a-şi da seama de consecințele faptelor sale, (Demolombe, 

NAXI, No. 497, 498; Larombitre, Obliga- 
tions, Art, 1382—1593, No. 22, 23; Aubry ct Rau, ed. s-a, IV, $ siş, p. 747; Dalloz, Rep., Responsabilită, No. 141; SuppL., Res- ponsabilite, No. 172; Sourdat, Traits de a responsabilite, [, No. 417; Alexandresco, 
V, p. 471). 

. 179. Femcea căsătorită neautorizată 
precum şi femeca dotală în ceeace priveşte »unurile sule dotale, este răspunzătoare de delictele şi . quasi-delictele ce le comite, (Duranton, Il No. 495; Demolombe, IV, No. 178; Mourlon, I, No. 790; Demante et Colmet de Santerre, [. No. 500 bis V; VI, No. 226 bis VIII; Aubry et Rau, ed, j-a, V, $ 472, p. 145, $ 538, p. 014: Marcads, Art. 1535—1556, No. 2; Jouitou, Du râgime dotal, No. 149; Dalloz, Râp., Responsabi- lite, No, 51,141; Suppl., Contrat de ma- riage, No. 1555 urm; Responsabilită, No. 172; Laurent. III, No. 100; XXI, No. 107; luc, VIII, No. 421; Sourdat, I, No. 172 bis; Troplong, Contrat de mariage, IV, No. 5327 urm.; Guillouard, Contrat de mariage, LV, No. -1937, 
V, p. 473, 474, 475). 

0. Femcea căsătorită nu poate să facă o tranzacţie în privința sumei dato- rită din delictele şi quasi-delietele comise de. ca, fără autorizaţia bărbatului. (Larom- bicre, Obligations, Art. 1310, No. 8; Au- bry ct Rau, ed. 4-a, V, $ 412, nota 24, p. 145; Alexandresco, V, p. 473). 
181, In iimvul căsătoriei, 

quasi-delictele femeci nu vor putcă îi ur- mărite decât asupra nudei proprictăți a fondului dotal, deoarece în timpul căsăto- Tici, veniturile averii dotale aparțin băr- atului şi arcșelile femeci nu se pot res- frânge asupra” lui, întrucât nu i se poate impută nici o culpă. (Alexandresco, m p. 
42). 

182. După desfacerea căsătoriei 
după separaţia de atrimonii, urmărirea delictelor şi quasi-delictelor se poate face atât asupra fondului cât şi asupra venitu- 

delictele şi 

e marage, IV, No. 5297, 3326; Aubry et Rau, cd. 1-a, V, $ 538, p- 614; Alexandresco, V, p. 475, 476). PR 
183. Dacă bărbatul ar fi cele femeci sau ar fi tras vreun folos din delictele Sau quasi-delictele comise de ea sau s'ar fi obligat personal pentru dânsa, 
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vor putea fi urmărite şi veniturile dotale 
în timpul căsătoriei. (Troplong, Contrat de 
mariage, IV, No. 5298, 3326; Alexandresco, 
V, p. 472). 

184, Potrivit principiilor de drept, nu 
există responsabilitate dacă nu s'a cauzat 
un prejudiciu. (Dalloz, Rep., Responsabi- 
lit6, No. 27; Alexandresco, V, p. 449). 

185. Peniru existența acţiunei în re- 
parație, nu este necesar ca să se fi cauzat 
un prejudiciu materia! şi pecuniar, ci este 
deajuns dacă s'a cauzat un prejudiciu mo- 
ral. (Demolombe, NXAI, No. 672; Larom- 
biere, Obligations, Art. 1582—1383, No. 27, 
36, 37; Aubry ct Rau, ed. 4-a, LV, $ +5, 
nota 8, p. 79; Dalloz, Rep., Responsabi- 

" lit€, No. 27, 156; Sourdat, Traite de la 
responsabilită, I, No. 13, 35, 34; Laurent, 
XA. No. 535; Iluc, VIII, No. +13; Alexan- 
dresco, V, p. 450, 451 urm.). 
18G. Această soluţiune are loc atât 

pentru delicte cât şi pentru quasi-delicte. 
(Larombitre, Obligations, Art. 1582—1385, 
No. 2; Dalloz, Rep., Responsabilite, No. 
97 urm, 35, 151 urm., 161 urm; Suppl, 
Responsabilit, No. 184; Sourdat, Trait€ 
de la responsabilitâ, 1, No. 15). 

187. Daunelc-interese pot fi acordate 
pentru repararea unui prejudiciu moral 
încercat de partea lezată în libertatea, 
siguranţa, onoarea, consideraţia, afecţiu- 
nile leritime sau a folosinţei patrimoniu- 
lui său. (Demolombe, XAXI, No. 672; La- 
rombitre, Obligations, Art. 1382—1383, No. 
27; Aubry et Rau, ed. s-a, IV, $ 45, p. 
748; Sourdat, Trait6 de la responsabilit, 
I, No. 33 urm.; Laurent, XX, No. 525; A- 
lexandresco, V, p. 419, 450). 

188. Paguba poate să fie adusă per- 
soanci, onoarei sau proprietăţii. (Demo- 
“lombe, XXXI, No. 464, 671 urm.; Aubry ct 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 444, p. 746, $ 416, p. 
754; Sourdat, Trait6 de la responsabilită, 
I, No. 51; Laurent, XX, No. 391 urm., 526; 
Ho, VIII, No. 4106; Alexandresco, V, p. 
449). , . i 

189. Prejudiciul moral susceptibil de 
a produce un prejudiciu pecuniar, poate 
consta fia într'o atingere adusă persoanei 
în demnitatea” sa sau în situaţia sa socială 
printr'un fapt cum e o injurie sau calomnie, 
fie pe cale indirectă printr'o atingere a- 
dusă afecţiunilor sale legitime sau folo- - 
sinței patrimoniului său, în urma unei pa- 
gube materiale, cum este moartea sau 
“rănirile produse unei rude apropiate 
fie printr'un abuz de vecinătate. (Demo- 
lombe, XXXI, No. 672; Larombitre, Obli- 
gations;, Art. 1582—1583, No. 26, 36, 37; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, S 445, p. 748; 
Dalloz, Rep, Responsabilite, No. 27, 156, 
157, 236; Suppl., Mesponsabilită, No. 278 
urm; Sourdat, Trait6 de la responsabilii, 
T, No. 53; Laurent, XX, No. 525; Huc, VIII, 

No. 415; Alexandresco, V, p. 450 urm.). 
190. Astfel, bărbatul, în caz de adul- 

ter al soției sale, are acţiunea în daune-. 
interese, după pronunţarea divorțului,. con- 
tra ' complicelui femeci cât şi în contra 
feancei însăşi. (Demolombe, XĂXI, No. 515; 
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Sourdat, Trait€ de la responsabilite, [, No. 
34; Alexandresco, V, p. 3%0, 451). ” 

194. Deasemenea, persoana. atacată 
prin presă poate cere daune pentru preju- 
diciul. moral ce a sulerit din această 
cauză. (Alexandresco, V, p. 452). , 

192. 'Deasemenca, persoana care pri- 
mește o scrisoare injurioasă, chiar confi- 
denţială, poate cere repararea daunei mo- 
rale cauzate prin acest fapt. (Aubry ct 
Rau, VIII, $ 760 ter p. 290; Alexandresco, 
V, p. 452 urm.). 

1923. Deasemenea, uzurparea unui 
nume sau unci firme comerciale poate da 
loc la acordarea de despăgubiri. (Alexan- 
dresco, Y, p. 456, 457). 

194. Deasemenea, uzurparea unui 
pseudonim poate. da loc la daune. (Alexan- 
dresco, YV, p. 457). 

195, 'Deasemenea, uzurparea unci o- 
pere literare sau artistice sau plagiatul 
poate da loc la acţiunea de despăgubiri. 
(Alexandresco, V, p. 437). 

196. Imitaţia frauduloasă a unci mărci 
de fabrică, care constitue o concurenţă 
dăunătoare, poate da loc la daune, care în 
acest caz sunt mai-mult materiale decât 
morale. (Alexandresco, V, p. 457, +58). 
197. Tribunalele vor ţine socoteală de 

daunele morale mai ales în materie de 
pomisiuni de căsătorie. (Alexandresco, YV, 
p. 459). 

198. Principiul libertăţii consimţămân- 
tului în materie de căsătorie se opune la . 
stipularea unci clauze penale şi la alo- 
carea unei indemnităţi pentru simplul fapt 
al neexecutării promisiunei de căsătorie, 
(Duranton, II, No. 187; X, No. 319 urm.; 
XI, No. 329: Demolombe, [II, No. 31; La- 
rombicre, Obligations, Art. 1227, No. 2; 
Bâdarride, Du dol et de la fraude, III, No. 
1353: Aubry ct Rau, V,. $ 454, nota 36, 
D. 33; Sourdai, Trait6 de la responsabilite, 
„No. 416 bis; Laurent, II, No. 508; A- 
lexandresco, V, p. 459). , 

199. Promisiunile de căsătorie deşi 
sunt nule, deoarece se întemeiază pe o 
cauză ilicită şi contrară ordinei publice, 

„totuşi neexecutarea unci promisiuni” de că- 
sătorie, fără un motiv legitim, poate da loc 
la acţiune în despăgubire când aduce o 
daună fie materială, fie morală. (Demo- 
lombe, III, No. 30; Laurent. II, No. 508; 
5 No. 597; Alexandresco, V, p. 141, 459, 

209, După altă părere, în acest caz 
se vor admite numai daune pentru preju- 
diciul material suferit, iar nu şi pentru 
prejudiciul' moral. (Huc, II, No. 6). 
201, Prejudiciul material va constă 

din cheltuclile făcute în vederea căsăto- 
riei cum sunt, cheltuelile de drum, ca- 
douri, ete. (Demolombe, III, No. 30; La- 
rombiere, Obligations, Art. 1227, No. 3; 
Aubry-et Rau, V, $ 454, nota 36, p. 54 
Sourdat, Trait€, de la responsabilită, I, 
No. 446 bis: Laurent, II, No. 508; XX, No. 
397; EHuc, II, No. 6; Alexandresco, YV, p. 
14i, nota 27 460). o 
205. Prejudiciul moral va constă în 
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atingerea onoarei şi reputaţiunei, (Larom- 
bicre, Obligations, Art, 1227, No. 3; Aubry 
ct Bau, V, $ 454, nota 26, p. 54; Sourdat, 
Trait€, de la responsabilitc, [, No. 446 bis; 
Laurent, Î[, No. 308; XX, No. 397; Alexan- 
resco, V, p. 141 nota 3, +00). 
203, In această materie nu se va ţine 

seamă la fixarea daunelor de câştigul ce nu sa putut realiză. (Demolombe; În, 
No. 50; Larombitre, Obligations, Art. 1227, 
No. 3: Laurent, I[, No. 508; Alexundresco, 
V, p. 14, 460), 

04. Dacă neţinerea promisiunci de 
e un motiv le- căsătorie este provocată 

i de exemplu, absența în- gitim cum ar f 
„delungată a uneia dintre părţi, condam- 
narca la o pedeapsă infamantiă, pierderea 
averei, contractarea unei boli ruşinoasc, 
graviditatea femeei de alt bărbat, nu mai este locul la acordarea de daune. (Demo- 
lombe, III, No. 29; Larombicre, Obliga- 
tions, Art. 1227, No. 4; Aubry et Rau, V, $ 454, text şi nota 2%, p. 3; Laurent, I], 
No. 309; Alexandresco, „ p. 460, 4601), 
205, Când promisiunea de 'căsătorie 

constitue o manoperă dolozivă, ca va tre 
bui să fie dovedită de partea lezată. (A- 
lexandresco, V, p. 466, nota 4). ” 
206, Promisiunea de căsătorie după o părere, se va. dovedi numai cu act scris 

sau, prin mărturisirea celui contra ciruia 
se invoacă. (Laurent, Il, No. 310; Comp.: lexandresco, V, p. 467, nota 4). 

207. După altă părere, promisiunea 
de căsătorie va putcă fi 
orice mijloace de probă chiar prin mar- turi şi prezumpțiuni. după aprecierea tri- - bunalela (Demolombe, III, No. 33). 
208. Femcea, care se pretinde sedusă, nu arc, în principiu, prin simplul fapt al 'seducţiunci, o acțiune în daunc-interese contra _pretinsului  seduciitor. (Sourdat, 

Traite de la responsabilit€, 1, No. 662; A- lexandreseo, V, p. 465). 
209, Când însă seducţiunea a fost co- misă prin manopere dolozive sau printr'o 

constrângere morală care exclude consim= 
“țământul şi voinţa, victima are acţiunea 

dovedită prin 

în daune-interese, (Sourdat, Trait de la responsabilite, I, No. 662; Alexandresco, V, p. 463, 466). 
210. Constrân 

stă din abuzu 
de forţă fizi 
socială şi de 
pân sau de 

Serea morală poate con- 
| unei superiorităţi de vârstă, 

că, de inteligenţă, de oziţie 
avere, din situaţiunea de stă- 
fiu de stăpân, din influenţa de care o dau serviciile prestate familiei, in locuinţa comună. (Demolombe, XXXI, No. 514; Dalloz, Rep, Suppl., Responsabi- lit, No. 204; Laurent, IV, No. 90; Alexan- 

dresco, V, p. 463, 4166). 
2|1, Asitel, este admisibilă acţiunea în daune-interese “pentru faptul seducţiunei 

unei fete mai mici de treisprezece ani, care a devenit însărcinată și excepțiunea invo- cată că această tânără fată ar fi provocat scducțiunea trebueşte respinsă, luându-se. în consideraţie vârsta victimei. (Damo- lombe, XXXI, No. 514; Sourdat, Traitc de la responsabilite, I, No. 662). 
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212, In materie de seducţiune, acțiunea . 
în daune din partea femeci nu poate fi. 
admisă când seducțiunea provine şi din 
culpa ci. (Demolombe, XĂXI, No. 514; 
Sourdat, Trait6 de la res ponsabilită, [, No. 
602 quinquies; Luurent, 1V, No. 90; Alexan- 
resco, V, p. 422, nota 2, 466, nota 2). 
213, Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran natura gravităţii inanoperelor care 
fac ca seducătorul să fie în culpă. (Alexan- 
resco, V, p. 466). 
214. Manoperele dolozive vor constă 

de cele mai multe ori într'o promisiune de 
căsătorie care determină relațiunile intime 
și faptul gravidităţii femcei. (Alexan- 
dresco, V, p. 466, 407; Comp., Contra: 
Sourdat, Trait6 de la responsabilită, IL, No. 
662 quinquies). : 
215, Pentru ca promisiunea de căsă- 

torie să constitue o manoperă dolozivă, 
trebueşte să fie anterioară seducțiunei şi 
să fi determinat relaţiunile ilicite. (A- 
lexandresco, V, p. 466, nota 4, 407, 468). 

216. Acţiunea în /daune-interese în- 
trodusă de o femee sedusă, care a născut 
un copil. contra seducătorului, nu poate fi înlăturată printr'o fine de neprimire trasă 
din art. 340 c. civ. fr. (507 c. civ. rom.), 
care vpreşte cercetarea paternităţii, deoa- rece prin această acţiune nu se tinde. la stabilirea unei legături legale de stare civilă între pretinsul tată şi copilul 
născut. ci la acordarea unei reparaţiuni 
pentru prejudiciul cauzat mamei. (Dalloz, 
tcp. Suppl., Responsabilite, No. 209; Sour- 

dat, Trait€ de la responsabilii€, Î, No. 
309). ” 
217. Dispoziţiunile art. 330 e. civ. fr, 

(507 c. civ. rom), nu împiedecă valabili- tatea obligaţiei pe care şi-a luat-o sedu- 
cătorul față de femeca sedusă de a îngriji de copilul născut din relaţiunile lor. (Dal- loz, Râp., Suppl., Responsabilite, No. 210; Laurent, IV, No. 9; AVI, No. 154, 155; Alexandresco, YV, p. 468, nota 2). 
218. Dacă însă paternitatea copilului nu este recunoscută de bărbat sau dacă el nu şi-a luat oblisaţia către mama copi- lului de a îngriji de copil, femeca părasilă, fără să existe mijloace dolozive, nu arn dreptul să ceară daune şi alimente în numele copilului născut afară de căsătorie, deoarece cercetarea aternităţii este o- prită. (Alexandresco, Y p. 469). 
219. Pentru exercitarea acțiunei în responsabilitate: sunt necesare trei condi- țiuni esenţiale: 1) un interes direct; 2) un prejudiciu actual şi cert; 5) o atingere a unui drept câștigat şi personal reclaman- tului. (Larombitre, Obligations, Art. 1582__ 1585, No. 37; Dalloz, Rep. Responsabilitg, No. 27, 30, 35, 34, 16i; Sopl Responsa- bilit€, No. 184 urm;; Sourdat, 'Trait€ de la responsabilii, I, No. 53 urm., 45, 447, 462, 682; Alexandresco, V, p. 450).. 
„220. Prima condițiune esen cităni -acţiunei în responsab 

un interes direct, 
înţelege interesul 
urmează că partea 

fială exer- 
ilitate este 

Prin interes direct se 
părții lezate, de unde 
lezată poate să exer- 
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cite.o acţiune în responsabilitate chiar 
„pentru un prejudiciu încercat în mod in- 
direct, cu condițiune ca acest prejudiciu 
să fie urmarea imediată a delictului sau 
quasi-delictului şi să fie actual iar nu 
eventual. (Demolombe, XXXI, No. 63; 
Larombitre, Obligations, Art. 1382—15$5, 
No. 36, 37: Aubry ct Rau, ed. t-a, IV, $ 
445, text şi nota 3, p. 748; Alexandresco, 
V, p. 40. , 

29|, Astfel, pentru a putcă exercită 
acțiunea în responsabilitate nu este dea- 
juns dacă faptul prejudiciabii ar consti- 
tui o simplă violare a unei obligaţiuni 
prevăzută întrun interes general. (Sourdat, 
Trait de la responsabilite, 1, No. 46 urm.). 
932, O altă condiţiune esenţială pen- 

iru exercitarea acțiunei în responsabilitate 
este ca să existe o pagubă actuală şi certă. 
Lurombitre, Obligations, Art. 1582—1385, 
No. 37; Dalloz, Bâp., lesponsabiliie, No. 
35, 165, 164; Supl. Responsabilite, No. 

-:985; Sourdat, Trait6 de la responsabilită, 
I, No. 32, 45; Laurent, XX, No. 526; Huc, 
VIII, No. 406; Alexandresco, V, p. 450). 
203, Acţiunea în responsabilitate 

poate îi exercitată chiar pentru un pre- 
judiciu viitor care nu este decât efectul 
următor însă cert a unei stări de lucruri 
produsă actual printr'un delict sau quasi- 
delict. (Dalloz, Râp., Suppl., Responsabi- 
nt6, No. 287). 
904, istlel, acel care face o lucrare 

nouă, în afară de limitele drepturilor sale 
de natură a cauză un prejudiciu unei per- 
soane, poate fi obligat să distrugă lucra- 
rea, chiar înainte de a se produce preju- 
diciul. (Dalloz. Râp., Responsabilite, No. 
165; Sourdai, Trait de la responsabilite, 
1, No. 447). 
2095, A treia condiţiune esenţială pen- 

tru exercitarea acţiunei în responsabili- 
taie, este ca să se fi adus atingere unui 
drept câştigat şi personal reclamantului. 
Cu toate că acţiunea în responsabilitate 
nu aparţine decât aceluia care a fost lezat 
întrun drept câştigat, totuși este posibil 
ca prejudiciul să apară ca trebuind să 
primească în viitor o agravare necesară, şi 
apreciabilă din punct de vedere pecuniar 
şi deci să autorize alocarea unei sume care 
să reprezintă paguba întreagă care este 
cunoscută şi prevăzută actual. (Sourdat, 

- Traite de la responsabilit6, I, No. 448, 402, 
685; Comp.: Larombitre, Obligations, Art. 
1582—1555, No. 37, 41). 
„226, Tribunalele, pentru a admite ac- 

țiunea în responsabilitate, vor trebui să 
constate existența prejudiciului. (Dalloz, . 
Rep., Responsabilită, No. 162; Suppl., Res- 
ponsabilit€, No.. 187). 
957, Tribunalele vor apreciă. în mod 

suveran existența unei acţiuni sau omi- 
siuni şi împrejurările care dau acestei ac- 
țiuni sau omisiuni caracterul unei greşeli 
de natură a angajă responsabilitatea au- 
torului ei. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 
732; Responsabilite, No. 61 urm., 135, 258; 
Suppl.. Obligations, No. 214; Responsabi- 
lite, No. 245; Sourdat, Trait de la res- 
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ponsabilite, Î, No. 50; Alexandresceo, Y, p. 
453, 484), 

203, Dispoziţiunile art. 1149 c. civ. în. 
(1054 ce. civ. rom.), potrivit cărora, dau- 
nele-interese ce sunt datorite : creditorului, 
cuprind în genere pierderea ce a suferit 
şi beneficiul de care a fost lipsit, îşi gă- 
sesc aplicațiunea şi în materie de delicte 
şi quasi-delicte. (Larombitre, Obligations, 
Art. 1582—1583, No. 26; Aubry et Rau, ed. 
4-a, IV, $ 445, p. 748; Dalloz, Rep., Res- 
»onsabilit, No. 250; Suppl., Responsabi- 
it, No. 259: Sourdat, Traite de la res- 
ponsabilit€, 1, No. 104, 454, 6SS; Alexan- 
dresco, V, p. 449, 455). 
229, Daunele-interese, în principiu, 

irebuese să consiste în bani, în privința” 
naturii condamnărei, tribunalele trebuind 
să se conformeze dispoziţiunilor art. 110 
e. civ. în. (1075 c. civ. rom), potrivit că- 
rora orice obligaţiuni de a face sau a nu 
face se schimbă în daune-interese în caz 
de neexecutare din partea debitorului. (De- 
molombe, XNXXI, No. 690; Larombitre, O- 
bligations, Art, 1142, No. 5, 15$2—1583, No. 
27; Aubrv ct Rau, ed. i-a, IV, S 445, text 
şi nota $, p. 749; Dalloz, Rep. Suppl, 
Responsabilit€, No. 502; Sourdat, Traii€ de 
la responsabilite, IL, No. 154, 468; Laurent, 
NVI, No. 197; Alexandresco, V, p. 485). 
230, Dacă părţile au fixat printro 

convenţiune cu caracter de tranzacţie 
suma daunelor-interese, tribunalele vor fi 
obligate să se conformeze acestei conven- 
-țiuni, pentru fixarea daunelor. (Larom- 
bitre, Ubligations, Art, 1582—1385, No. 41; 
Dalloz, Râp., Suppl., Responsabilite, No. 
296: Sourdat, Trait6 de la responsabilite, 
I, No. 139, 370). 

234, Tribunalele vor puteă ca pe lângă 
daunele-interese să ordone şi restituirea 
lucrurilor care au făcut obiectul delictului 
-(Dalloz, Rep., Suppl., Responsabilite, No. 
314; Alexandresco, V, p. 485). 

239, Deasemenea, tribunalele vor pu- 
ică” ordonă distrugerea sau desfiinţarea 
lucrărilor care au produs dauna vremel- 
nică sau permanentă. (Demolombe, XNXI, 
No. 690; Alexandresco, V, p. 455). 

233, Daunele pot constă şi în plata 
periodică a unei sume de bani care se va 
plăti cât timp va subzistă prejudiciul, cum 
ar fi de exemplu, tot timpul cât va con- 
tinuă să fie exploatată o casă de toleranţă. 
(Alexandresco, V, p. 485, nota 5). * 

234. Tribunalele vor ordonă orice 

mijloc de instrucţiune, cum ar fi: o exper- 
„tiză, pentru a puteă fixă daunele-interese. 
(Dalloz, Rep., Suppl.,: Responsabilii6, No. 
320). — 
235, Dispoziţiunile art. 1151 c. cir. în. 

:(1056 ce. civ.. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
şi în materie de delicte şi quasi-delicte, 
însă în această materie, nu sunt aplicabile 
-dispozițiunile art. 1146, 1150 şi 1155. €. 
civ.: fr.. (1081, 1085 şi 10S8 ce. civ. rom). 

(Aubry. et. Rau, ed. t-a. IV, $ 445, p. 750; 

Dalloz, Rep., Suppl.. Responsabilite, No. 
964 urm.; Sourdat, Traite de la respon- 
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sabilite, Î, No. 105; Alexandresco, v, p. 
355 urm). 
236. Când prejudiciul este cert, dau- 

nele-interese trebuesc să reprezinte toată 
pierderea încercată. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1552—1383, No. 37, 4; Sourdat, 
Traite de la responsabilite, I, No. 462). 
237, În caz de daună materială, cuau- 

mul daunelor trebueşte în principiu să 
fie egal cu paguba suferită, fără să lie o 
sorginte de câştig pentru cel ce le obţine. 
(Alexandresco, Y, p. 457). | 
238, In caz de daune morale, tribu- 

nalele vor apreciă care este dauna pro- 
babilă şi verosimilă pe care a suferit-o 
partea lezată. (Laurent, XX, No. 395, 535; 
Alexandresco, Y, p. 4$8). 
239, Tribunalele vor puteă în cazurile 

când nu există dol şi fraudă, să modcereze 
cifra daunelor-interese şi să ia în consi- 
deraţie pentru fixarea daunelor diferite 
împrejurări cum ar fi gravitatea mai mică 
sau mai mare a greşelei, imprudenţa vic- 
timei sau chiar poziţia şi averea părţilor. 
(Demolombe, XI No. 474; Larombicre, 
Obligations, Art. 158S2—1383, No. S, 28; Dal- 
loz, Rcp., Responsabilite, No. 190, 237; 
'Sunnl., Vespondabilite, No. 297, 298: Sour- 
dat, Traitc de la responsabilite, I[, No. 658 
urm.; l.aurent, XX, No. 530; Comp.: A- 
lexandresco. V, p. 487). | 
240. Prin aplicaţiunea dispoziţiunilor 

art. 1151 c. civ. ir. (10$6 c. civ. rom.), dau- 
nele-interese datorite dintrun delict sau 
quasi-delict  trebuesec să cuprindă tot 
ceeace constitue o urmare imediată şi di: 
rectă a faptului, care a dat naştere respon- 
sabilitățiil “(Demolombe, XXXI, No; 687; 
Larombitre, Obligations, Art. 1150, No. 1 
urm.; Mourlon, Ii, No. 1147, 1698; Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 795; Responsabilite, 
No. 30, 232: Suppl. Obligations, No. 249; 
Responsabilite, No. 267; Sourdat, Traite 
de la responsabilite, 1, No. 105, 436, 609; 
Huc, VII, No. 151; Alexandresco, V, p. 
425, 420, 485), 

244, După altă părere, dispoziţiunile 
art. 1151. e, civ. În. (10S6 c. civ. rom.), nu-şi 
găsesc aplicaţiunea la daunele isvorite din 
delicte și quasi-delicie. (Aubry cet Rau, cd. 
4-a, IV, $ 445, p. 750; Laurent, XX, No. 523). 
2420, Tribunalele vor aprecii în mod 

suveran, fără a putcă fi cenzurate de în- 
stanța de recurs, dacă prejudiciul consti- 
tue urmarea directă a 
de responsabilitate. (Dalloz, Rep.,. Suppl., 
Responsabilite, No. 267; Sourdal, 'Traite 
de l responsabilită, I, No. 457; Alexan- 
dresco, V, pi. 4260). - 
„948, Daunele-interese nu pot cuprinde 
reparația prejudiciului a cărui cauză efi- 
cientă nu a fost delictul sau quasi-delictul, 
ci a fost poate numai ocaziunea lui, de- 
oarece potrivit principiului pus în art. 
1151 c. civ. în. (aUS0 c. civ. rom.), daunele-.- 
inierese trebuesc să cuprindă numai ceeace 
constitue o urmare imediată şi directă a 
faptului. (Dalloz, Rp., Suppl., Responsa- 
bilit6, No. 26S; Sourdat, Traitâ de la: res- 
ponsabiliie, I, No. 103, 455, 690 urm.). 

19505.— Codul Civil adnotat. — VII. 

DESPRE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE 

aptului generator . 

- relaţiune dela cauză la efect, inire proju- 
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244, Dispoziţiunile art. 1146 e. civ.. În. 
(1051 ce. civ. rom.), potrivit cărora daunele 
nu sunt datorite decât atunci când debi- 
torul este pus în întârziere de a îndeplini 
obligaţiunea sa, nu-şi găsesc aplicaţiunea 
la daunele rezultate dintr'un delict sau 
quasi-delict. wDemolumbe, XANI, No. 685; 
Larombitre, Obligations, Art. 1146, No. 11; 
Bioche, Dictionnaire de procâdlure, Dom- 
mages-interâts, No. 9; Aubry et Rau, cd. 
4-a, 1V, $ 508, p. 99, S$ 445, notele 10, 11, 
p. 750; Dalloz, hop. Obligations, No. 767; 
Responsabilit€, No. 239; Suppl., Obliga- 
tions, No. 264; Sourdat, Traite de la res- 
pousabilite, 1, No. 109, 459, 638 urm.; Lau- 
rent, XX, No. 5535; lluc, VII, No.'9; A- 
lexandresco, V, p. 489). 
245, Dispoziţiunile art. 1150 c. -civ. 

fr. (1055 c. civ. rom.), potrivit cărora de- 
Ditorul nu răspunde decât de daunele- 
interese care au fost prevăzute sau care 
au putut fi prevăzute,: nu-şi găsesc apli- 
cațiunca în materie de delicte sau quasi- 
delicte, ci îm această materic, daunele se 
vor apreciă în mod suveran de tribunale. 
(Demolombe, XXXI,.No. 6S6; Mourlon, II, 
No. 1698: Aubry et Rau, cd. 4-a, IV,/$ 445, 
p. 750; 'Dalloz, Râp., Suppl., Responsabi- 
lite, No. 2606; Sourdat, Prait€ de la res- 
ponsabilit6, 1. No. 691; Laurent, XX, No. 
523; Huc, VII, No. 9; Alexandresco, V, 
p. 484). : 
246, Dispoziţiunile art. 1155 c. civ. fr. 

(1058 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiu- 
nea în materie de delicte şi quasi-delicte, 
ci în această materie, tribunalele care a- - 
preciază în mod suveran faptele cauzei 
pot să acorde daune-interese nu din ziua 
facerei somaţiunei sau a introducerii ce- 
rerii în judecată, ci din ziua când s'a cau- 
zat paguba. (Demolombe, XXXI, No. 685; 
Dalloz, Rp, hResponsabilit, No.. 240; 
Suppl., - Res onsabilită, No. 265; Sour- 
dat, Trait6 de la responsabilite, I, No. 109, 
159; Laurent, XX, No. 525; Huc, VII, No. 
95: -Alexandresco,. V, p. 484, 485). 
247, Tribunalele vor puteă acordă do- 

bânzi la sumele acordate cu titlu de repa- 
rațiune a prejudiciului cauzat, pentru un 
quasi-delict, -cu începere dela comiterea 
faptului, iar nu dela data cererei în ju- 
decată. (Demolombe, XXXI, No. 685 urm; 
Dalloz, Râp., Obligations, No. 844: Suppl., 
Obligations, No. 274; Laurent, XX, No. 
109, 523; Alexandresco, V, p. 434, 485). 
248, Pentru admiterea acţiunci în res- 

ponsabilitate, trebucşte să se constate o 

diciul cauzat şi greşeala comisă. (Demo- 
lombe, XXXI, No. 673: Larombitre, Obli- 
ations, Art. 15$2—1385, No. 37; Dalloz, 

Rep., Responsabilită, No. 50; Suppl.. Res- 
ponsabilit€, No. 190 urm.; Sourdat, Traite 
de la responsabilit€, 1, No.:42 urm., 105, 
447, 449: Huc, VIII, No. 406; Alexandresco, 
V, p. 425, 496). ” 
„249, Dacă hotărîrea care admite ac- 

țiunea în responsabilitate şi condamnă la 
daune-interese pe autorul unui pretins au- 
tor al unui delict sau quasi-delict, nu con- 
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stată selațiunea dela cauză la efect între 

prejudiciul cauzat şi greşeala comisă, ca 

“a fi casată de instanța de recurs, deoa- 

rece nu are baza legală. (Dalloz, Rp, 

Suppl., Responsabilit€, No. 190 urm.). 
950, In principiu, victima nu are drep- . 

tul “să "ceară reparația, când prejudiciul 

are de cauză faptul sau greşala sa. (De- 

molombe, XXXI, No. 499 urm.; Larombiăre, 

Obligations, Art. 1582—1585, No. 29; Au- 

bry ct Rau, cd. 4-a, 1V, $ 446, nota 4, p.755; 

Dalloz, Râp., Responsabilit6, No. 165 urm.; 

Suppl., Responsabilite, No. 195; Sourdat, 

Traitâ de la responsabilitâ, [, No. 660 urm.; 

Laurent, XX, No. 455 urm; Iluc, VIII 

No. 434; Alexandresco, V, p. 421). 

254, Pentru admiterea acestei soluţiuni 

trebueşte să se constate că singura cauză 

a prejudiciului suferiţ_ este imprudenţa 

victimei. (Demolombe, XXXI, No. 502 urm.; 

Dalloz, Râp., Suppl., Responsabilitâ, No. 

198; Sourdat, Trait de la responsabilite, 

1, No. 108, 464; Alexandresco, V, p. t21, 492), 

DBH9, |n cazul când greșeala este " co- 

mună atât autorului delictului sau quasi- 

delictului cât şi victimei, se va reduce 

suma  daunelor-interese după aprecierea 

suverană a  tribunalelor.: (Demolombe, 

XXXI, No. 505 urm.; Aubry ct Rau, cd. 

4-a, IV, $ 446, p. 735; Dalloz, Rep., Suppl 

Responsabilită, No. 193; Sourdat, Traii6 

de la responsabilită, I, No. 662; Laurent, 

XX, No. 491 urm.; Huc, VIII, No. 454; A- 

lexandresco, V, p. 422). . 

253, Greşeala ictin 

„poate proveni din neatenție sau din im- 

prudență. Când paguba a fost provocată 

in faptul personal al victimei, ea nu arc 

dreptul la nici o reparaţie. (Dalloz, Râp. 

Responsabilit€, No. 166; Suppl., 
sabilit6,. No. 195). . 

__ 954, Acel care se expune în 1n0d vo- 

“luntar la o pagubă nu are dreptul să ceară 

nici o reparaţie. (Larombiăre, Obligations, 

Art. 1582—1583, No. 31; Dalloz, Rep., Res- 

ponsabilit, No. 165; Sourdat, Traitc de la 

responsabilite, I, No. 650). 
255, Astfel, acel care nu s'a opus la 

acte contrare dreptului său, este presupus 

Respon- 

că nu a suferit nici o pagubă. (Dalloz, 
Râp., Responsabilii6, No. 165). 
256, Când partea lezată sa expus la 

o pagubă în urma unei convenţiuni ilicite, 
care este nulă, ea nu a pierdut dreptul de 
a cere repararea prejudiciului cauzat. Ast- 
fel, acel. care a rănit pe adversarul său 
în duel, nu poate opune la acţiunea în 
daune,. acceptarea. riscurilor duelului de 
către adversarul său. (Demolombe, XXĂI, 
No. 512; :Larombitre, Obiigations, Art. 
1582—1385, No. 31; Aubry et Rau, ed. f-a, 
IV, S 445, text și nota î, p. 718; Dalloz,. 

i Rep., Responsabilită, No. 102 urm.; Suppl. 

Responsabilite, No. 99; Sourdat, Traite de 

la responsabilită, [, 108 bis; Laurent, XX, 
No. 411; Alexandresco, V, p. 392)... . 
057, Acel care se află în legitimă a- 
ărare, în momentul cauzării prejudiciu- 

ui, nu-poate fi supus nici -la răspundere - 
personală,. nici la răspundere civilă. (Au- 
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personală a victimei 
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bry et Rau, ed. 4-a, IV, 3 444, p. 246; A- 
lexandresco, V, p. 423, 424, 495)... 
258, Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran, atunci când există greşeală atât, 
din partea autorului faptului păgubitor, 
cât şi a părţii lezate, dacă fapta impu- 
tabilă părții lezate este de natură a o îm- 
piedecă să reclame desdăunarea sau nu- 
mai să atenueze responsabilitatea autoru- 
lui. (Larombitre, Obligations, Art. 1382— 
1383, No. 29, 30; Aubry ct Rau, cd. t-a, 
IV, $ 446, p. 755; Dalloz. Rep., Suppl., Res-" 
ponsabilite, No. 193 urm., 271 urm.; Sour- 
dat, Trait6 de la responsabilite, I, No. 108, 
401, 602 urm.). 
„259, În cazul când există şi greşală 

şi paguba cauzată pentru ambele părţi, 
responsabilitatea fiecărei părţi poate fi 
pronorțională cu gravitatea greşelei ce a 
comis. (Sourdat, Trait€ de la responsabi- 
lit€, 1, No. 60602 ter). | 
PGQ, Tribunalele vor stabili despăgu- 

birca proporţional cu greşeala victimei şi 
faptul celui care a comis delictul sau 
quasi-delictul, când se constată din partea 
victimei neprevedere, uşurinţă, neglijenţă, 
sau imprudenţă. (Larombitre, Obligations, 
Art. 1332—1553, No. 28). 
9G1, Acţiunea în reparaţiunea prejudi- 

ciului suferit dintr'un delict sau quasi- 
delict va fi exercitată de orice persoană 
care a suferit prejudiciul. (Demolombe, 
XNXI, No. 673 urm.; Larombitre, Obiiga- : 
tions, Art. 1382—1383, No. 56; Aubry et 
Rau, cd. 4-a, IV, $ 445, p. 743; Dalloz, Rp. 
Responsabilite, .No. 34; Suppl., Responsa- 
puuit6, No. 215; Sourdat, Traitâ de la res- 
ponsabilite, I, No. 26; Laurent, XX, No. 
533; Huc, VIII, No. 420; Alexandresco,. 
V, p. 477). . 
969, Acţiunea în reparația prejudiciu- 

lui cauzat printr'un delict sau quasi-delict 
oate fi exercitata, fie că. prejudiciul a 
ost cauzat printr'o ofensă directă adusă 

persoanei lezate, fie indirect, adică prin 

o ofensă adusă unci terţe persoane, (Dal- 
loz, Râp., Responsabiliie, No. 34; Larom- 
biere, Obligations, Art. 1382—1353, No. 36, 

57; Sourdat, Trait6 de la  responsabilite,: 
I, No. 32, 45; Laurent, XX, No. 526; Iluc, 
VIII, No. 406; Alexandresco, V, p. 477). 
"288, Deasemenea, acţiunea în, repa- 

raţia prejudiciului cauzat, poate fi exer- 
citată 'de persoana care e reprezentantul 
legal al persoanei lezate şi cu dreptul de 
a exercită acţiunile acesteia sau de mo- 
ştenitorii sau succesorii cu titlu universal * - 

ai persoanei lezaic. (Dalloz, Rep. Suppl. 
Responsabilită, No. 227). ' 

02G4, Persoanele care sufer în mod în- 

direct dintrun delict sau quasi-delict co- 
mis contra unei terțe persoane, de care 
sunt unite printr'o solidaritate de interese, 
au dreptul să exercite acţiunea în respon- 
sabilitate, deoarece pentru dânsele pre- 
judiciul este direct din punctul de vedere 
al cauzei sale. (Demolombe, XXXI, No. 
673; Larombitre, Obligations, Art. 1582— 
1583, No. 56; Dalloz, Rep., Suppl., Respon- 
sabilite, No. 216). : o 

— 546 —



Codul civil DESPRE DELICTE 

265, Astfel, o sociciate de asigurare care este obligată să plătească o despă- gubire proprietarului lucrului asigurat în „ caz de sinistru, are dreptul să exercite ac- hunca în responsabilitate contra autoru- lui sinistrului pe. baza dispoziţiunilor art. 1582 şi 13S3 ce. civ. fr. (993 şi 999 c. civ. rom), pentru prejudiciul ce i s'a cauzat, întrucât prin faptul său a dat loc la exer citarea acţiunei asizuratului contra sa. Demolombe, XXXI, No. oz; Larombiere, 
bligations, Art, 1582—15S3, No. 36; A- lauzet, 'TraiiG pânâral des assurances, II, No. 478; Alexandresco, V, p. 477). 
266, Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma decesului victimei u- nui atentat sau imprudentei altuia, are dreptul să ceară reparația prejudiciului, fără să fie necesar ca această persoană să fie moştenitorul victimei sau ca ultima sa fi fost obligată să-i procure alimente, fiind suficient numai dacă a încercat di- rect Si personal o pagubă. (Demolombe, XAXI, No. 673; Larombitre, *Obligations, Art, 1352—1583, No. 36; Sourdat, Traite de la responsabilite, 1, No. 53; Iluc, VIII, No. 420; Alexandresco, YV, p. 477, 478), 
267. Asilel, acţiunea în despăgubire aparţine bărbatului sau văduvei victimei tatălui şi mamei, unui copil legitim sau natural, recunoscut sau nerecunoscut, fra- ților și surorilor victimei, cete. (Laurent, XA, No. 534; Ilue, VIII, No. 420; Alexan- dresco, V, p. 478). 
268. Acţiunea în daune rezultată, din- trun delict sau quasi-delict suferit de o persoană nu aparţine ministerului ublic. (Sourdat, Trait6 de la responsabilit6, ], No. 27).: 
269, Injuria sau calomnia adusă mem- brului unui corp, unui ordin sau unei aso- ciațiuni, poate, cand lezează întregul corp, să autorize acest corp sau reprezentantul său să ceară revararea prejudiciului cau- zat, (Dalloz, Rep., Responsabilită, No. 40; Suppl., Responsabilitt, No. 220; Sourdat, " Trait6 de la responsabilită, 1, No. 40). 
270. In cazul câna exercitarea unei prolesiuni, subordonate la anumite condi- țiuni de capacitate şi aptitudini, constitue un monopol pentru cei ce au obținut exer- cițiul profesiunei, toți aceştia au dreptul să ceară daune-interese acelor care le fac concurenţă ilicită prin exercitarea ilegală a acestei profesiuni, fie înaintea instanţelor civile, fie înaintea instanțelor” penale ca părți civile. (Larombitre, bligations, Art. 1582—1583, No. 38; Dalloz, Rep. Respon- sabilii€, No. 4i; Suppl., Responsabilite, No. 225; Sourdat, Trait€ de la responsa- bilitâ, 1, No. 40, 48, 49). 
21|. Deasemenea, acei cari o proiesiune supusă unor regulamente şi unei discipline, pot introduce o acțiune în aune-inierese contra acelora dintre mem- brii corpului lor, care le fac o concurență ilicită şi ăgubitoare de natură a descre- 

exercită 

dită sau depreciă profesiunea lor. (Larom- bicre, Obligations, Art. 1582—1583, No. 38; 
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Dalloz, Rep., Suppl., Responsabilii6, No. 
224). 
272, Acţiunea în responsabilitate ci- vilă rezultată dintr'un delict sau nuasi- delict, este o acţiune personală şi mobi- liară, deoarece are de obicct re ararea pecuniară a unui prejudiciu. (Sourdat, * Trait6 de la responsabilită, 1, No. 25; A- lexandresco, Y, p. 452). 
213, Acţiunea în responsabilitate ci- vilă rezultată dintrun delict sau quasi- delict trece la moştenitorii părţii preju- diciate, deoarece face parte din patrimo- niul ci. (Larombitre, Obligations, - Art. 1552—1585, No. 46; Dalloz, R€p., Action, No., 70; Responsabilite, No. 53; Sourdat, Trait€ de la responsabilii, i, 53; omp.: Alexandresco, YV, p. 479), 
214. Moștenitorii autorului delictului sau quasi-delictului vor fi obligaţi să re- pare prejudiciul cauzat de autorul lor. “(Larombicre, Obligations, Art. 1382—1383, No. 46; Dalloz Rep. Action, No. 70; Res- ponsabilite, No. 53; Sourdat, Traitâ 'de la resnonsabilite, I, No. 53; Alexandresco, Y, p. 481). 
215, Copiii vor aveâ dreptul să exer- cat€ acţiunea în responsabilitate pentru de- -lictele comise contra părinţilor lor numai în cazul când au încercat ci însuși un pre- judiciu şi când părinţii sunt în imposibi- itate să introducă acţiunea. (Larombicre, Obligations, Art. 1582-1585, No..56; Dal. loz, Rep., Responsabilit€, No. 36; Sourdat, Trait6 de la responsabilits, -I, No. 54; Comp.: Alexandresco, V, p. 479). 276. Despăgubirea pe care o primesc copiii victimei pentru un delict sau quasi- delict, nu este supusă raportului, deoarece ci 'nu primesc această indemnitate în ca- litate de moştenitori ai victimei. (Dalloz, Rep., Responsabilit,. No. 4; Suppl., Res- ponsabilit€, No. 229; Sourdat, Trait€ de la responsabilite, 1, No.. 55). 
211, Creditorii victimei nui au drep- tul să urmărească despăgubirea acordată moștenitorilor, deoarece această indemni- tate nu a apartinut niciodată debitorului lor. (Sourdat, Trait€ de la responsabilite, I, No. 55). 

No. 

53 
2718. Când acțiunea în daune-interese rezultată dintr'un delict sau quasi-delict, . este bazată pe fapte care aduc atingere bu- nurilor defunctului, ea este transmisibilă moştenitorilor părţii lezate, ca orice ac- țiune civilă. (Larombitre, Obligations, Art, 15$2—1383, No. 46; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ +45, p. 750; Dalloz, Rep. Responsa- bilit6, No. 42; Suppl., Responsabilitc, No. 228; Sourdat, Trait de la responsabilite, I, No. 53; Alexandresco, V, p. 479). 2179, In acest caz, toți moștenitorii la bunurile ile defunctului vor &vcă dreptul să - exercite acţiunea în res onsabilitate în or- dinea lor succesorală. (Dalloz Rep., Res- - ponsabilit€, No. 42; Sourdat, Traiic de la responsabilite, 1, No. 55), 
280. Când delictul sau quasi-delictul a adus atingere 'persoanei fizice a defunc. a tului şi când faptul comis nu a fost cauza 

— 547. —



Art. 998 

imediată a decesului iar defunctul nu a 
introdus o acţiune în responsabilitate, nici 
nu a renunțat la ea, moştenitorii victimei 
au dreptul să exercite acţiunea în respon- 
sabilitate contra autorului prejudiciului. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Responsabilită, No. 
228; Sourdat, Trait€ de la responsabilitâ, 
I, No. 57). : 
281. Dacă acţiunea a fost introdusă de: 

deiunct, moştenitorii săi o vor putcă conti- 
nuă. (Dalloz, R6p., Responsabilite No. +46; 
Sourdat, Trait€ de la responsabilite, 1, No. 
59; Comp.: Alexandresco, V, p. 479). 
282, Când delictul sau quasi-delictul 

a adus atingere persoanei [izice a delunc- 
tului şi moartea victimei a fost urmarea 
imediată a faptului comis, moştenitorii nu 

„ vor puteă introduce contra autorului pre- 
judiciului, o acţiune în responsabilitate 
succesorală în numele defunctului. (Aubry 
et Rau, cd. 4-a, 1Y, S 45, p. 750; Dalloz, 
R€p., Suppl., Responsabilitt, No. 229; Con- 
tra: Sourdai, Traii€ de la responsabilite, 
I, No. 56 bis). 
283, In acest caz, moştenitorii victi- 

mei nu vor avcă dreptul să exercite decât 
o acţiune personală şi directă contra au- 
torului delictului sau quasi-delictului în 
cazul când ci au încercat un prejudiciu. 
(Dalloz, R€p., Suppl., Responsabilită, No. 
229). . 
284, Când delictul sau quasi:delietul 

a adus o atingere morală persoanei de- 
functului, cum ar fi cazul unei injurii sau 
calomnii, după o părere, moştenitorii vic- 
timei vor puteă introduce contra autoru- 
lui prejudiciului, o acţiune civilă în daune. 
(Sourdat, Traii6 de la responsabilii, 1, 
No. 58, 59). 
285, După altă părere, în acest caz 

moștenitorii nu vor avcă dreptul decât să 
continue o _ acţiune introdusă de defunct. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 445, p. 81; 
Alexandresco, V, p. 479). 

. 286, Moștenitorii pot' cere repararea * 
prejudiciului ce le cauzează o injurie fă- 
cută memoriei autorului lor. (Demolombe, 
XAXI, No. 6$2; Sourdat, Trait6 de la res- 

 ponsabilite I, No. 64; Alexandresco, V, p. 
450). 

287, Bărbatul are acţiune în respon- 
sabilitate pentru delictele comise contra 
femeei sale personal, deoarece este stăpâ- 
nul acţiunilor mobiliare ale femeci sale. 
(Dalloz, Rep., Responsabilite, No. 37; Sour- 

at, Trait€ de la responsabilit&, IL, No.: 33). 
288. Bărbatul nu poate introduce o 

acţiune în daune-interese pentru delictele 
comise prin vorbă sau prin presă contra 
femcei sale, deoarece în „această materie, 
bărbatul nu poate fi considerat ca repre- 
zentantul legal al femeei sale. (Larombitre, - 
Obligations, Art. 15S2—1583, No. 36; Au- 
bry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 445, p. 749; Dal- 

. loz, Râp., Instruction criminel e. No. 479: 
Presse-outrage, No. 1058; Suppl., Procâ- 
dure criminelle, No, 1255; Presse-ouirage, 
No. 1235; Sourdat, Trait€ de la responsa- 
bilite, I, No. 5S; Alexandresco, V, p. 478). 
289, Bărbatul poate să ceară daune- 
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“Art, 1552—1585, No. 36; Aubry ct R 

” Qoăul civil 

interese în numele său personal pentru in- 
“juriile aduse femeci sale, când aceste in- * 
jurii interesează și onoarea sa. (Dalloz, 
t€p., Suppl., Presse-outrage, No. 1235; Res- 
ponsabiliic, No. 219; Sourdat, Traită de la 
responsabilite, I, No. 58; Alexandresco, V, 
p. 478). | 
290, Femeca nu poate să ceară daune- 

interese pentru injuriile aduse bărbatului 
său.. (Dalloz, Râp., Instruction criminelle, 
No. 98, 100; Responsabilită, No. 58; Sour- 

„dat, Trait€ de la Responsabilită, |, No. 38; 
Alexandresco, V, p. 478). 
29|. Părintele are dreptul să introducă 

pentru copilul său minor, ca administra- 
tor al persoanei şi bunurilor acestuia, o 
acțiune în daune-interese, bazată pe un ac- 
cident întâmplat copilului din cauza gre- 
şelei unei persoane. (Dalloz, Râp., Suppl., 
Responsabilit€, No. 227; Sourdat, Traii€ 
de la responsabilite, [, No. 38). 

2329, Tutorul poate:introduce o acţiune 
în daune-interese în numele minorului, 
fără autorizaţia consiliului de familie. 
(Sourdat, Trait€ de la responsabilită, |, No. 
57), 
293, Curatorul nu poate introduce o 

acţiune în daune-interese, în numele per- 
soanei aflată în curatelă. (Sourdat, Trait6 
de la responsabilii, I, No. 37). - 
294, Părinţii au dreptul”'să introducă 

acţiune în daune-interese, în numele lor 
personal, ca şi bărbatul și în aceleași con- 
dițiuni, pentru inţuriile şi calomniile a- 
duse copiilor lor. (Larombitre, Obligations, 

au, 
ed. s-a, IV, $ 445, p. 749; Dalloz, Râp. 
Suppl., Responsabilite, No. 219; Sourdat, 
Trait6 de la responsabilită, [, No. 37; A- 
lexandresco; 'V, p. 478). 
295, Stăpânul nu poate introduce ac- 

țiune în daunc-interese » pentru prejudi- 
ciul adus servitorilor săi, în serviciul lor, 
printr'un delict sau quasi-delict, decât în 
cazul când i s'ar aduce un prejudiciu per- 
sonal prin piedecile puse în executarea 
ordinelor sale. (Dalloz, Rep.. Rsponsabi- - 
lit6, No. 39; Sourdat, Trait6 de la respon- - 
sabilite, 1, No. 59; Alexandresco, V, p. 479). 
296, Deasemenea, stăpânul nu poate 

cere daune-interese pentru injuriile aduse 
” servitorilor săi, decât în cazul când aceste 
“injurii ar fi îndreptate în realitate contra 
sa. (Dalloz, R€p., Suppl., Responsabilită, 
No. 221; Sourdat, Trait6 de la responsa- 
bilite, IL, No. 39). ! 
297, Creditorii nu. pot să introducă 

- acțiune în daune-interese pentru delictele. 
sau quasi-delictele comise contra persoanei 
debitorului lor. (Demolombe, XXV, No. s3; 
Larombitre, Obligations, Art. 1166, No. 9, 
Art. 1582—1583, No. 46; Demante et Col- 
met de Santerre, V, No. Si bis, IX; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 512, text şi nota 58, 

. 126; -Dalloz, Rep., Obligaiions, No. 9%; 
Sippl. Obligations, No. 306 Sourdat, 
Trait€ de la responsabilitâ, I, No. 73; Lau- 
rent, XVI. No. 419; Baudry et Barde, Obli- 
gations, IÎ, No. 625; Alexandresco, V, p. 
201, text şi nota 4, 209, 479). 
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298, Astlel creditorii nu pot face o 
acțiune în daune pentru repararea unui 
delict de calomnie, sau de lovire comis de 
un ter contra debitorului lor. (Dalloz, 
it6p., Obligations, No. 926; Suppl., Obli- 
gations, No. 306). 
299, Creditorii pot să exercite acţiune 

în  daune-interese pentru delictele sau 
quasi-delictele comise contra Rr rietăţii 
cbitorului lor. (Demolombe, XXĂI, No. 

675; Larombitre, Obligations, Art. 1166, 
No. 20, Art. 13$2—1383, No. 46; Aubry ct 
Rau, cd. -t-a, IV, $ 512, text şi nota 46, 
p. 125: Dalloz, R6p.,"Obligations, No. 926; 
duppl.. Obligations, No. 307; Sourdat, 
Traite de la responsabilii, 1, No. 75 
sexies; Laurent, AVI, No. 419; Alexan- 
dresco, V, p. 204, text şi nota 4, 479), 
300. Acţiunea în repararea prejudi- 

ciului rezultată dintr'un delict sau quasi- 
delict comis contra persoanei sau bunu- 
rilor, poate fi cesionată. (Demolombe, 
XANI, No. 677; Larombitre, Obligations, 
Art. 1382—1585, No. 46; Sourdat, Traiiâ 
de _la responsabilite, 
AVI, No. 411; Iuc, VIII, No. 420; Alexan- 
dresco. V, p. 4$0). 

301, In acest caz, cesionarul va face 
acţiunea în daune-ințerese ca şi cedentul 
contra autorului delictului sau quasi-de- 
lictului. €Dalloz, Rep, Suppl., Responsa- 
bilit€, No. 252; Sourdat, Traite de la res= 

« ponsabilite, I, No. 74; Alexandresco, V, p. 

302, In cazul când cesionarul intro= 
duce acţiunea în daune interese, autorul 
delictului sau quasi-delictului va puteă 
înlătură  pretenţiunea cesionarului, plă- 
tindu-i preţul cesiunci cu dobânzi şi chel- 
tucli prin exercitarea retractului. litigios. 
(Larombicre. Obligations, Art. 1382—1353, 
No. 46; Sourdat, Trait de la .responsa- 
bilite,_I, No. 74; Alexandresco, V, p. 450, 
nota 5). : - 
303, Acţiunea care aparţine unei per- 

soane pentru daune morale suferite, nu 
” poate fi 'cesionată. (Iluc, VIII, No. 420; 
Alexandresco, V, p. 481). | 
304. Responsabilitatea civilă a auto- 

rului unui delict sau quasi-delict, trece 
la moştenitorii sau succesorii săi cu titlu 

" universal, dacă cl a încetat : din viaţă 
înainte de introducerea acţiunei sau în 
cursul instanţei. (Demolombe, ÎNAI, No. 
679; Aubry ct 'Rau, cd. t-a, 1V, $ 445, p. 
730; Dalloz, Râp., Responsabilit€, No. 53, 
54- Suppl., Responsabilite, No. 28, 150; 
Sourdat, Trait€ de la responsabilite, [, No. 
76; Laurent, XX, No. 540; Huc, VIII,-No. 
421; Alexandresco, V, p. 451), - 
305, Mloştenitorul  delieventului nu 

poate fi urmărit cu o condamnare care ar 
prezentă caracterele unei pedepse propriu 
zise, iar nu a _unci simple reparaţiuni ci- 
vile. (Dalloz, Rep., Responsabiliie, No, 54; 
Suppl., Responsabilită, No. 180; Sourdat, 
Trait€ de la responsabilii, |, No. 78; 
Comp.: Alexandresco, V, p. 481). 
RN6, Astfel, ar fi în cazul când ne: 

deapsa .ce trebueşte aplicată delicventului 

I, No. 74; Laurent,: 

ŞI QUASI-DELICTE Art. 998 

ar fi o amendă. (Dalloz, ep, Responsa- 
bilite, No. 54; Suppl., Responsabilit€, No. 
180; Sourdat, Trait6 de la responsabilite, 
J, No. 78). 
307. Dacă însă condamnarea a do- 

bândit autoritate de lueru judecat înainte 
de decesul delicventului, amenda va .puteă 
fi executată contra moștenitorului, de- 
oarece în acest caz urmărirea amendei nu 
constitue decât o acțiune civilă, (Dalloz, 
h€p., Responsabilite, No, 57; Su pl., Res- 
ponsabilite, No. 180; Sourdat, Trait de 
a responsabulit€, LI, No. s9). , 
308. Confiscarea nu poate fi pronun- 

țată contra moștenitorului, deoarece consti- 
tue o pedeapsă, (Dalloz, Rep., Responsa- 
bilit6, No. 58; Suppl., Responsabilită, No. 
180). ” 
309, lesponsabilitatea civilă a auto- 

rului unui delict sau quasi-delict, nu trece 
la succesorul său particular. (Dalloz, Rp. 
Suppl., Responsabilii€, No. 151; Laurent, 
XA, No. 540; Alexandresco, V, p. 482). 
310. Acţiunea în daune rezultată din- 

trun delict sau quasi-delict va trebui să 
fie introdusă la tribunalul domiciliului sau 
reședinței pâritului. (Sourdat, Traitâ de la 
responsabilite, 1, No. 530 urm. 545; A- 
lexandresco, V, p. 482). 

31 (ln cazul când faptul comis con- 
stitue un delict penal, acţiunea civilă se 
va putea exercită odată cu acţiunea .pu- 
blică înaintea instanţelor represive, (A- 
lexandresco, V, p. 452). N 
-812, Tribunalele comerciale au -com-: 

petența să judece acţiunile în daune re: 
zultate dintr'un delict sau quasi-delicit, 
când, dauna. cauzată este urmarea unui 
fapt de comerț. (Sourdat, Trait6 de la 
responsabilit€, Î, No. 580; Alexandresco, V, p. 482, 483). | ÎN 

31 Be Acel care reclamă repararea unui 
prejudiciu, trebucşte să facă dovada fap- 
tului prejudiciabil. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1582—1553, No. 36; IDalloz, : 
Râp., Responsabilită, No, 214; Suppl., Res- 
ponsabilits, No. 235; Sourdat, Trait€ de la 
responsabilii€, 1, No. 133, 605, 741; A- 
lexandresco, V, p. 4193). - 

- Bl&, Reclamantul într'o acţiune în 
responsabilitate rezultată din comiterea u- 
nui delict sau quasi-delict, va trebui să 
dovedească greșala. și paguba care a re- 
zultat, contra celui dela care cere repara- 
rea prejudiciului. (Dalloz, Râp., Respon- 
sabilit€, No. 214; Suppl, Responsabilitâ, 
No. 233; Sourdat, Trait6 de la responsa. 
bilit6, 1, No. 133, 605, 741; Alexan resco, 
V, p. 597, nota 4, 495). - . 
345. In cazul când pâritul nu este ţi- 

nut la nici o obligaţiune contractuală față 
de reclamant, acesta din urmă va: trebui 
să facă dovada greşelei şi pâritul va fi 
condamnat numai dacă sc va stabili con- 
tra sa că paguba este rezultatul greşelei, 
neglijenței sau imprudenţei sale. (Dalloz, 
Rep., Responsabilite, No, 215; Suppl., Res- 
onsabilit, No. 235; Sourdat, Penis de 

a responsabilit€, I, No. 545 urm.; Laurent, 
AX, ANo. 546, 547; Huc, VII, No. 9; VIII, 
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No. 424; Alexandresco, V, p. 397, nota 4, 
4931. . , 
316. Dacă însă greşala alegată contra 

pâritului constă în violarea obligaţiunilor 
sale rezultate dintr'un contract sau. quasi- 
contract, responsabilitatea sa va: îi guver- 
nată nu de regulele prevăzute de art. 1582 
“şi 15S5 c, civ, în, (99$ şi 999 c. civ. rom.), 
ci de regulele prevăzute de lege la con- 
“tractul sau quasi-contractul a cărui exer- 
citare face . obiectul reclamaţiei. (La- 
rombitre, Obligations, Art. 1582—1385, No. 
8; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 446, nota 
Z, p. 735;.Dalloz, Rep., Responsabilită, No. 
2 urm.; Suppl., Responsabilite, No. 57, 
255). : 
217. Debitorul contractual care nu-şi 

exercită obligaţia rezultată din contract, 
se află sub prezumpţiunea de greşală care 
subsistă până în momentul când dovedeşte 
că s'a liberat prin efectul unui eveniment 
de forță majoră sau caz fortuit. (Dalloz, 
Rep.,. Responsabilită, No. 219; Suppl., Res- 
ponsabilit€, No. 57, 233; Comp.: Alexan- 
dresco, 'V, p. 494). 
318. Când greşelile comise în execu- 

tarca unți convențiuni constituese un de- 
-lict penal, partea lezată va aveă două ac- 
țiuni în repararea. prejudiciului cauzat: 
una bazată pe neexecutarea obligațiuni- 

„lor contractuale, potrivit dispoziţiunilor 
art. 1146 urm. c. civ. în. (10S1 urm. €. civ. 
rom.) şi alta bazată pe existenţa unui pre- 

-judiciu cauzat printrun delict. (Larom- 
i2re, Obligations, Art. 1582—1585, No. 9; 

- Aubry et lau, ed. 4-a, IV, $ 446, p. 755). 
"819, In cazul când parica lezată își 
bazează acţiunca sa în daune-interese pe 
existența unui prejudiciu cauzat printrun 
delict, nici ca, nici ministerul public nu 
vor puteă dovedi delictul prin marturi de: 
cât dacă vor fi stabilit în prealabil exis- 
tența contractului, a cărui violare se în- 

_voacă, prin act scris sau prin probele au- 
torizate de codul civil. (Demolombe, XAX, 
No. 164; Larombitre, Obligations, Art. 
1348, No. 25 urm.; Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 322 bis, II; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VIII, $ 765, nota 8, p. 346; Dal- 
loz, Rep., Obligations, No, 4SS8; Respou- 
sabilit, No. 244; Suppl., Obligations, No. 
2000; Sourdat, Trait6 de la responsabilit, 
I,. No. 545; Laurent, XIX, No. 556). . 

3209, Dacă remiterea unui înscris sem- 
nat în alb, sau un depozit au fost obţinute 

- “prin mijloace frauduloase, după o părere, 
debitorul va. putcă dovedi cu marturi sau 
rezumpțituni de îapt,. obţinerea fraudu- 
oasă. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 4390; 

'Suppl., Obligations, No. 2005). i 

891, După . altă părere, dominantă, 
în acest caz, partea contractantă nu poate 
face prin marturi dovada faptelor de dol 
şi fraudă în scopul de a stabili însăşi con- 
venţia: ca fiind rezultatul manoperelor 
dolozive . întrebuințate de cealaltă parte 

 eontractantă. (Demolombe, XXX, No. 174%; 
Larombitre, Obligations, Art. 1348, No. 16; 
17; Aubry ct Rau, ed. 4-a; VIII, $ 765, 
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“rent, XI 

“irun 
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nota 18, p. 549; Dalloz, Rep., Suppl. O- 
"bligations, No. 2001)... 
'399, Dacă dolul şi convenţiunea sunt 

concomitente şi sunt legate între ele astfel 
că formează un singur act, partea: care 
se pretinde victima dolului, va puteă do- 
vedi prin marturi manoperele dolozive 
care se leasă de obligaţia şi existenţa con- 
tractului însuşi. (Demolombe, XXX, No. 
174%; Larombitre, Obligations, Art. 1548, 
No.: 16, 17; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, 
$ 765, p. 349; Dalloz, Râp., Suppl., Obn- 
gations, No. 2002, 2003). 

2923, Regulele de probaţie admise în 
materie de delict se aplică deasemenea și 
la materia quasi-delictelor, aşă încât daca 
un quasi-delict se leagă de un fapt juridic 
anterior a cărui existență este contestată, 
dovada faptului juridic va trebui să fie 
făcută în prealabil potrivit dispoziţiunilor 
art. 1541. și urm. c. civ. în, (1191 urm. c. 
civ. rom.). (Demolombe, XXX, No. 161 
urimn.; l.arombicre, Obligations, Art, 1582— 
1585, No. 9; Dalloz, Rep.; Obligations, No. 
4903; Supl, Obligations, No. 2010; Lau- 

Î, No. 565). 
324, Când existența faptului incrimi- 

nat este constată în sarcina unci persoane 
culpabile de un delict sau contravenţiune 
prevăzută de legea penală, există contra 
culpabilului o prezumpțiune de greşală 
care dispensează pe reclamant să o dove- 
dească. (Dalloz, Kep., Responsabilită, No. 
225; Suppl., Responsabilite, No. 239). 
325, In acest caz însă, culpabilui va 

putcă să dovedească că paguba este inde- 
pendentă de infracţiunea comisă. (Dalloz, 
â€p., Responsabilite, No. 226; Suppl., Res- 

“ponsabilite, No. 239), 
326, In cazul unei acţiuni publice, 

dacă persoana lezată intervine în proces, 
hotărîrea pronunţată va avcă autoritate 
de lucru judecat față de dânsa. (Dalloz, 
Rep, Chose jugte, No. 544; Suppl., Chose 
jugâe, No. 391; Sourdat, Traite de la res- 
ponsabilit€, I, No. 350). ” 
327. Intro acţiune civilă, 'cu toate că 

există o hotărire condamnatoare pentru 
crimă, delict sau contravenţiune, se poate 
hotări. că reclamantul nu a' încercat nici 
un prejudiciu. (Sourdat, Trait€ de la res- 
ponsabiliiâ, |, No. 351 bis). _: : 
328, Existenţa unui delict sau quasi- 

delict poate fi dovedită de partea lezată 
rin orice mijloace de probă admise de 
ege, ca act scris, mărturisire, marturi, pre- 
zumpțiuni, etc. (Dalloz. Râp., Responsa- 
bilit6, No. 227; Suppl., Responsabilit€, No. 
240; Sourdat, Trait6 de la responsabilite, 
L Pia 334, 607, 741; Alexandresco, V, p. 

"829, Procesele verbale şi alte acte din- 

vezi ale delictului într'o acțiune civilă în 
reparația daunelor cauzate prin 'delict. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Responsabilită, No. 
240; Sourdat, Trait de la responsabilii, 
I, No. 337 urm.; Alexandresco, V, p. 397, 
nota 4): * - | " , 
330. Actul autentic, cu toate că face 
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deplină credinţă pentru convențiunile ce 
le cuprinde, totuşi sufere excepțiune când 
este atacat pentru cauză de dol sau de 
raudă; în acest caz, reclamantul poate do- 

vedi cu marturi şi prezumpțiuni, “viciul 
consimţământului său, (Dalloz, Rep, 
blisations, No. 3103; Suppl., Obligations, 
No. 1379). 
331, Greşalu şi prejudiciul cauzat vor 

puteă fi dovedite prin mărturisirea judi- 
ciară sau extrajudiciară. (Dalloz, hen. 
nesnonsabinte, No. 162; Suppl., Itesponsa- 
bilite, No. 245; Sourdat, Traitc de la res- 
ponsabilită, 1, No. 6i1 urm). 
332. Dusemenca greşala şi prejudi- 

ciul vor putcă fi dovedite prin toate mij- 
loacele, legale, cum ar fi prin simple pre- 
zumpțiuni sau prin documente oficiale, 
mai ales dacă aceste documente au putut îi 
controlate de partea contra căreia sunt 
invocate. (Dalloz, Râp., Suppl., Responsa- 
bilit€, No. 188; Laurent, XX, No. 543; Huc, 
VIU, No. 424; Alexandresco, Y, p. 39%, 
nota 4, 494), 
333. Tribunalele vor aprecii în mod 

suveran existența sau lipsa faptului pre- 
judiciabil precum şi cuantumul agubei 
cauzate, (Dalloz, Rep., Responsabilite, No. 
01, 62, 155, 
245; Sourdat, Trait de la responsabilitg, 1, No. 50, 464, 694). 
334. Jurământul estimatoriu este ad- 

misibil atunci când fiind vorba de consta- 
tarea valorii prejudiciului cauzat unei 
părți printrun fapt penal sau prinir'un 
delict civil sau quasi-delict, evaluarea a- 
cestui prejudiciu nu se poate face prin 

„alte mijloace de probă admise de cge. 
(zoullicr, Y, partea II, p. 441; Duranton, 
XIII, No. 626; Demoloinlbe, XAX, No. 724; 
Larombitre, Obligations, Art. 1569, No. 3; 
Masse ct Verge sur Zachariae, III, $ 605, 
nota (1, p. 533: Troplong, Louage, II, No. 
922; Laurent, XX, No. 209; Iluc, VIII, No. 
572; Alexandresco, VII, p. 440, text şi 
notele 1, 2; N. Georgean, Studii Juridice, 
II, p. 96, 97). : 

 B985e Dacă însă tribunalul are posi- 
bilitatea să constate valoarea obiectelor 
reclamate printr'un mijloc oarecare, cum 
ar fi o expertiză, cl este obligat a o or- 
donă, iar nu să defere din oficiu recla-. 
mantului jurământul  estimatoriu. (N. . 
Gceorgean, Studii Juridice, II,-p. 97). 
336, Curtea de Casaţie ca instanță 

de recurs, are puterea să aprecieze con- 
secinţele legale ale faptelor constatate de 
tribunale, (Dalloz, Rep., Suppl., Respon- 
sabilit€, No. 246; Sourdat, Traitt 4 
ponsabilit€, I, No. 132). 
387. Tribunalele pentru a da bază le- - 

gală condamnării la daune, vor trebui să 
constate greşala cel puțin în mod implicit 
și să arate în constatările lor, care sunt 
aptele pe care le consideră ca elemente 

constitutive ale greşelei. (Dalloz, R€p., 
Responsabilit€, No. 134; Suppl., Respon- 
sabilite, No. '249), 
338, Curtea de casaţie are puterea Să 

cerceteze dacă faptele constatate de în- 
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stanțele de fond, constituesc o greşală sau 
un caz de responsabilitate. (Dalloz, Râp., 

Responsabilită, No. 246; Sourdat, 
Trait€ de la responsabilite, 1, No. 13%; 
Alexandresco, V, p. 407). 
339, Deasemenea, Curtea de casaţie 

are dreptul să cerceteze dacă consecinţele 
trase de instanţele de fond din constatările 
de fapt, sunt juridice. (Dalloz, R€p., Suppl, 
Responsabilite, No. 246; Sourdat, Trait6 de 
la responsabilii, IL, No. 132). 
340, Deasemenea, Curtea de casaţie, 

arc puterea să cerceteze dacă faptele con- 
statate în mod suveran de instanţele -de 
fond ca elemente constitutive ale greşeli, 
nu constituiau, din contră, exercițiul unui 
drept. (Dalioz, Rep., Suppl., Responsabi- 
te, No. 246). - 
341. Deasemenea, Curtea de casaţie, 

are puterea să cerceteze dacă raportul în- 
tre greşală şi prejudiciu este destul de 
direct pentru a aduce responsabilitatea 
pâritului.. (Dalloz, Râp., Suppl., Respon- 
Sabilit&, No. 246; Sourdat, Traits de la 
responsabilită, 1, No. 132). - 
342, Deasemenea, Curtea de casaţie 

arc nhuterea să cerceteze dacă o anumită 

Suppl., 

persoană, are calitatea să ceară despă- 
gubiri, luând în natura consideraţie 
interesului său. (Dalloz, Râp., Suppl., Res- 
ponsabuute, No. 246; Comp.: Larombitre, 
Obligations, Art, 1532—1383, No. 37: Sour- 
dat, Trait& de la responsabilite,.I, No. 50). 
843, Deasemenea, Curtea de casaţie, 

are puterea să cerceteze dacă baza de eva- 
luare a pagubci a fost bine luată de in- 
'stanțele de: fond. (Dalloz, Râp., Suppl., 
Responsabilit€, No. 246). | 
84 Deasemenea, Curtea de casaţie, 

are puterea să cerceteze dacă o anumită 
declaraţie sau calificare nu este în opo- 
ziţie cu constatările însăşi din hotărîrea 
atacată cu recurs. (Dalloz, Râp.. Suppl., 
Responsabilit€, No. 246; Sourdat, Traite de 
la responsabilii, I, No. 50). 
845. Deasemenea, Curtea de casaţie, 

are puterca să cerceteze dacă instanţele de 
fond aveau puterea să ordone o anumită 
reparaţie. (Dalloz, Rep. Suppl., Responsa- 
bilit€, No. 246; Sourdat, Traitc de la respon- 
sabilit€, I, No. 132, 153, 134, 404 urm.), 
246, In principiu, aprecierea gravităţii. 

unci greşeli, a nrejuaiciului ce a cauzat 
și a consecinţelor actelor părții lezate care 
au putut să contribue la cauzarea preju- 
diciului sau la agravarea lui, apartine în 
mod suveran instanțelor de fond. Mea 
bicre, Obligations, Art..1582—1583, No. 28 
urm.; Sourdat, Traitâ de la responsabilit6, 
I, No. 152—134, 464 urm),  » - 
347, Actiunea în daune din delicte şi 

quasi-delicte. se prescrie prin trecere de 
treizeci ani conform dreptului comun. (De- 
molombe, XXXI, No. 697; Larombiăre, O- 
bligations, Art. 1582—1353, No. 485; De- 
mante et Colmet de Santerre, V, No. 364 
bis, -V, VI; Aubry et Rau, ed. 4-a, |V, $ 
445, p. 751; Sourdat, Traitâ de la respon- 
sabilite, IT, No. 636 urm; “Laurent, XX,
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No. 544; Iluc, Viu, No. 107; 
dresco. V, p. 506). 
348, Acţiunea care sc naşte dintr'un 

delict civil care este în acelaș. timp şi pe- 
nal, se prescrie prin timpul prin care 
se prescrie şi “acțiunea publică, adică 
prin zece ani, cinci sau 'un an, după 

cum este vorba de o crimă, de un delict 

sau de o contravenţiune polițiencască şi 
aceasta, chiar dacă acţiunea civilă ar îi 

exercitată deosebit” înaintea instanţelor 
civile. (Duranton, XXI, No. 102; Demo- 
lombe, XXXI. No. 705; Larombiere, Obli- 
ations, Art. 1592—1585, No. 48; Mourlon, 
I, No. 1700; Maread6, Art. 158, No. 3; 
Demante et Colmet de Santerre, V, No, 
564 bis, VI; Aubry et Rau, ed. t-a, IV, $ 

445, p. 751, $ 417, p. 707 Sourdat, Traite 

de la responsabilite, 1, No. 375 urm.; II, 
No. 1450; Laurent, XX. No. 534; Iluc, VIII, 
No. 407; Baudry ct Tissier, Preseription, 
No. 630 urm.; Faustin-Eelie, Instruction eri- 
minelle, II, No. 1115; Garraud, Prâcis de 
dr. criminel, No. 417; Alexandresco, V, p. 
50$; Contra: Bertauld, Cours de Code pe- 
nal, p. 625 urm). 
349, Când un fapt constitue în acelaş 

timp un delict sau quasi-delict civil şi un 
delict penal, acţiunea civilă nu admite de- 
cât cauzele de, suspensie şi de între- 
rupere care pot să aibă o influenţă asu- 
pra acţiunei publice. (Vazeille, Prescrip- 
tion, IL, No. 595; Aubry ct Rau. cd. 1-a, 
DS 445, p. 752; Alexandresco, V, p. 510, 

1). 

350. Astlel, prescripţia acţiunci civile 
şi acțiunci publice nu se suspendă prin 

Alexan- 

minoritatea sau interdicţia victimei delic- 
tului sau quasi-delictului. (Sourdat, Trait6 
de la responsabilită, 1, No. 405; Alexan- 
dresco, V. p. 511, nota 1). 
354, Deasemenea, nici prin demenţa 

victimei. (Sourdat, Trait de la responsa- 
bilită, IL, No. 405 urm.). 
„ 259, Deoarece  prescripția acţiunei 

- penale trebuie să fie invocată chiar din 
oficiu şi chiar înaintea Curţii de casaţie, 
de câte ori acțiunea. civilă a fost adusă 
odată cu acţiunea publică înaintea instan- 
țelor represive, prescripția acţiunei publice 
invocată din oficiu sau de .partea intre- 
sată va aduce şi preseripţia acţiunei civile 
care nu poate subzistă singură înaintea 
instanțelor represive. (Sourdat, Trait6 de 
la responsabilit, I, No. 406; Alexandresco, 

Vp. 512), ” 
.253, Dacă însă acţiunea civilă ar fi 

fost introdusă deosebit înaintea instanţe- 
lor civile, prescripția nu va mai puteă 
fi invocată din oficiu, deoarece în acest 
caz ea 'va îi judecată după dreptul comun 
cu toate că termenul prescripţiei va fi 
acelaş ca şi pentru acţiunea publică. 
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(Sourdat, Trait6 de la responsabilite, |, 

No. 407; Alexandresco, V, p. 512, nota 2). 

"954, Sunt cazuri când faptul care da 

loc Îa acţiunea în daune, deși este pre- 

văzut şi pedepsit de legea penală ca crimă, 

delict sau contravențiune, ioiuşi acţiunea 

civilă care rezultă din acest fapt, este su- 
pusă prescripției de treizeci ani. Aceasta 

se întâmplă atunci când acţiunea civilă 

nu-și are cauza exclusivă în infracțiunea 

penală, ci îşi trage originca dintr'un con- 

tract sau quasi-contract şi are principiul 

într'o dispoziţie a codului civil. Astfel ac- 

țiunca în restituirea unui obiect încrediu- 

țat cuiva cu titlu de depozit poate fi in- 

trodusă timp de treizeci ani contra depo- 

zitarului care ar fi abuzat de depozit. de- 

oarece această acțiune îşi are orisina în 

contractul de depozit iar nu în delictul de- 

pozitarului. (Demolombe, XXXI. No. 706 

-urm.; Larombitre, Obligations, Art. 13$2— 

1383. No. 49; Demante et Colmet de San- 

terre, V, No. 364 bis. VII; Aubry et Rau, 

“ed. 4-a, IV, $ 445, p. 752, 753; Sourdat, 

'Trait6 de la responsabilită, I, No, 376; Huc, 

VI, No. 407; Alexandresco, V, p. 542, 

513). 
355. Când faptul delictuos a fost co- 

mis de un minor care a fost achitat pentru 

că a lucrat fără pricepere, preseripţia ac- 
țiunei civile va aveă termenul de treizeci 

ani conform dreptului comun. (Alexan- 
dresco, Y, p. 515). 
356, Acţiunea în daune rezultată din- 

irun delict sau quasi-delict nu poate fi 
exercitată când partea lezată a renunțat 
la ca. (Alexandresco, V, p. 515). 

357, Ertarea pură şi simplă făcută de 

partea fezată ucigașului său înainte de a 
muri, fără a determină efectele sale, nu 

cuprinde şi renunţarea la daune datorite 
moştenirei din această cauză, deoarece re- 
nunţările sunt de drept strict. (Larombitre, 

Oblirations, Art, 1582—15$5, No. 44; Sour- 

dat, Traite de la responsabilite, I, No. 370, 

625 urm.; Aubry et lau, ed--a, LV, $ 445, 

p. 754%; Laurent, XX, No. 545; Alexan- 
„dresco, V, p. 515). e 

358, Amnistia faptului penal nu are 

"nici o influenţă asupra. acţiunei de des- 
păgubiri, care s'a născui din faptul am- 
nistiat, (Faustin-llclie, Instruction crimi- 

nelle, II, No. 109; Alexandresco, Y, p. 515, 
514), ia 

359, Acţiunea în daune nu poate fi 
respinsă prin opunerea unei clauze de nc- 

responsabilitate stipulată în favoarea -au- 

torului  delictului. sau  quasi-delictului. 

(Yroplong, Transactions, No. 60; Massc et 
Verge sur, Zachariae, V; $ 767, nota 7, p- 
s7; Sourdat, Trait& de la responsabilit€, . 
I, No. 662; Pont. Petiis contrats, II, No. 

_5$3; Alexandresco, V, p. 514). 
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Contract dotal 8. 
Copie 2, 6, 9, 13, 2), 
Creditor î1 . 
Cuasialelict 6. 
Culpă 9, 14, 17, 22 27, 28. 
Culpă comună 5, 9. 
Daune 1, 3—16, 13—15, 17, 

29—24, 26, 20, %, 
Daune morale 6, 8, 21, 26. 
Deces î, 
Degradări 1£, 
Delict civil 1, 3,6.. 
Delict penal 1, 5. 
Direcţiunea căilor ferate 

7, 16. 
Dotă 8, 10, 12. 
Dovadă 4,7, 18, 20, 21. 
Drept la răspuns î. 
Drumuri 3. 
Emblemă 25. 
Executare silită 11, 17, 
Expropricre 19. 
Fapt ilicit 17. 
Femce 2. 
Forţă majoră 14, 17. 
Frânari 16. 
Fraudă 9, 12. 
Greşalăea se vedeâ cuvân- 

tul: „Culpă“, 

n 

"Hotărire 1. 
Imbogăţire pe nedrept 4. 
Imputabilitate 17, - 
Incendiu 2, 
Iacetare din viaţă 7. 
Industrie 18. . 
Infracţiuni neintenţionate 

2, 
Insulte 5. 
latenţie 11, 27, 2. 
Judecători de ocoale 3. 
Legea din 13 Aprilie 1062, 1. 
Legea drumurilor 3. :   

DESPRE DELICTE ŞI QUASI-DELICTE 

Lepea pentru organizarea 
meseriilor 14, 16, 29, 

Locaţiune 2. 
Lucrători 14. 
Meserii 14, 20, 
Ministerul Muncii 14. 
Moarte 3, 
Motivare 7, 
Motor 28, 
Naştere de copil, a se ve- 

deă cuvântul: „Copil. 
Nulitate 12, 
Nume 24, 
Obligaţie legală 17. 
Omisiune 17, 
Oraşe 18. 
Ordinul autorităţii 17, 
Ordonanţa de adjudecare 
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Organizarea meseriilor 43, 
16, 2). . 

Parlament 23. 
Paternitate 6, 13, 20. 
Pensiune Î3, 16, 
Pensiune alimentară 2, 9. 
Prejudiciu, a se vedcă cu: 

vântul „Daune. 
Probă +4, 7, 18, 20, 21, 
Promisiune de căsătorie 

6, 13 . 
Proprietate 10, 15, 18, 19, 
Publicare 1. 
Punere în retragere 21, 
Rănire 27, 2. 
Reclamaţie de stat 13 
Recurs 17, . 
henta de expropriere 19, 
Responsabilitate 1, 5. 
Riscuri 14, 
Seducţiune 2, 6. 
Sepături 10. 
Socictate anonimă 24, 
Surpare 10. 
Tată natural 2, 
“tribunale civile 1, 
Urmărire silită 11, 17, 
Vecinătate 18, 28, 
Vindere-cumpărare 12. 
Ziar 4 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4, Din faptul publicării unui articol 
întrun jurnal sau periodic, răspunderea 
unci persoane se poate găsi angajată atuuci 
când articolul publicat a produs un preju- 
diciu. Dacă articolul publicat cât şi condi- 
țiunile în cari publicarea s'a făcut, nu în- 
truneşte elementele delictuoase conform co- 
dului penal sau a legii din 15 Aprilie 1862, 
nu rămâne părţii prejudiciate decât o ac- 
țiune civilă în fața instanțelor civile, ba- 
zată pe art. 995, având drepi scop despă- 
gubiri materiale cât şi în anumite cazuri, 
dreptul la răspuns, conform art. 37, din 
legea din 1862. (C. Apel Bucureşti, S, II, 

_295 din 27 Octombrie 1922, Pand. Rom. 
1925, II, 45). E 

9, Femcea care, de bună voie şi fără 
a fi sedusă, trăeşte în concubinaj cu un 
bărbat, nu poate cere alimente, în numele 
copilului născut, dela tatăl lui natural, obli- 

aţia alimentară neavând ființă în legis- - 
aţia noastră între copilul natural şi tatăl 

lui. (Judecătoria ocol rural, Brabova-Dolj, 
22  Noembrie 1923, Justiţia (Craiova) 

- 51924), , 
3, Potrivit art. 12, 15, 14 şi 15 din legea 

"drumurilor, antreprenorii au, drept să ex- 
tragă materialele trebuincioase  peniru 

Art, 998 

pietruirea drumurilor din carierele ce se 
vor deschide pe proprietăţile particulare 
fără altă plată decât aceea pentru supra- 
fața degradată cu extragerea şi drumul 
de trecere, sumă care se va hotări de ju- 
decătorul de ocol, când nu va mijloci 
buna învoială, iar prin art. 18 al. 2 din 
regulamentul acestei legi, se prevede obli- 
gaţia pentru proprietarul pe locul căruia 
se deschide caricra de a nu face nici o 
opuncre la luarea materialelor, rămânând 

“ca în urmă despăgubirea cuvenită să. se 
fixeze de judecătorul de ocol. 
Din textele de mai sus rezultă deci că, 
roprictarul nu poate pretinde o preala- 

bir despăgubire, — care de fapt nici nu 
ar putei fi apreciată şi stabihtă de ju- 
decătorul de ocol mai înainte de a se pro- 
duce degradarea, — ci cl are un drept la: 
o despăgubire ce se va fixă ulterior exe- 
cutărei lucrării. 

Prin urmare, în speţă, intimatul, pro- 
prietarul carierei, împiedecând pe nedrept 
pe prepușii apelantului să transporte ma- 
terialul de pictriş de pe moşia sa, şi cau- 
zând astiel o daună în executarea con- 
tractului apelantului încheiat cu Ministe-, 
rul de lucrări publice, el este ţinut să le 
repare conform art. 998 codul civil. (C. 
Apel Bucureşti, S. I[, decis.: com. 23 din 
29 Ian. 1925, Jur. Gen. 1926, No. 800). 
A a) In acţiunea de in rem verso, re- 

clamantul trebuie să dovedească că îm- 
bogăţirea pâritului corespunde exact cu 
diminuarea patrimoniului său din o îm- 
prejurare oarecare și fării o cauză legi- 
timă. ” 

b) In ce priveşte valoarea de restituit, 
ca trebuie să se facă în măsura sărăcirei 
reclamantului, cecace nu poate avcă loc 
decât în momentul în care lucrul a folosit 
pâritului. (Jud. ocol rural Mihăileşti-Bu- 
zău, 55 din 4 Martie 1925, Pand. Rom. 
1925, III, 73). - 

5, Este cert că în caz de culpă comună 
din partea infractorului şi a rcclamantu- 
lui, adică atunci când este constatat că 
însuşi - reclamantul este responsabil în 
parte sau în total de prejudiciul ce i s'a 
cauzat prin infracțiunea săvârşită, respon- 
sabilitatea civilă a infractorului este mie- 
şorată sau chiar înlăturată, 

Stabilirea gravităjei acestor culpe şi a 
ranortului dintre ele cu privire la respon- 
sabilitatea civilă a aceluia care a comis. 
faptul penal, este de atributul suveran al 
instanței de fond. -. 

Aşă fiind şi întrucât în speţă, Tribuna= 
lul constată că greșala reclamantului . re- 
curent este de natură a înlătură respon- 
sabilitatea civilă a inculpaţilor rezultând 
din comiterea faptului de insultă, Tribu- 
nalul eră îndrituit a respinge cererea de 
despăgubiri. (Cas. II, decizia penală 668 
din 9 Martie 1925, Jur. Gen. 1925, No. 
1260). , 

6. Numai simpla rupere a unei făgă- 
duințe de căsătorie fără nici un motiv 
serios, care să justifice ruperea făgăduin- 

"ței date şi când viitorul soţ părăsit este



“Art, 998 

'xictima capriciului, uşurinţei sau răutăţii 
“celeilalte părţi, poate da loc la danne-inte- 
“rese în baza art. 998 şi 999 codul civil, 
"când: se constată că acest fapt are ca ur- 
mare împrejurări, cari fac ca viitorul soţ 
părăsit să sufere din această cauză o pa- 
gubă materială sau morală. | 

Cu atât .mai mult ce răspunzător de 
daune cel care, întrebuinţând diferite man- 
opere şi promisiuni, seduce o fată, făcând-o 
să-şi piardă reputaţiunea şi să-i atingă 
onoarea ce a avut-o în societate şi a con- 
vicțuit cu seducătorul timp îndelungat, 
cum este în speţă. 
Manoperele întrebuințate de pârit şi. 

"care au fost de aşă natură, încât i-au su- 
gerat reclamantei o încredere nemărginită 
în îndeplinirea unor acte favorabile situa- 
ției sale viitoare, au fost cauza determi- 
nantă a seducţiunei şi a convieţuirei în- 
delungate ce. a avut-o cu pâritul şi accep- 

- tându-le, nu.se poate consideră că a con- 
"simţit la acele consecinţe, de. care numai 
„Pâritul este răspunzător, 

Pâritul izgonind-o pe motivul neserios 
că nu-i mai place şi ncjustificând cu ni- 
mic purtarea sa necorectă, că aceasta în 
tot timpul convicţuirei şi absenței viitorului 
soț de acasă a avut purtări bune, reese 
că s'a cauzat reclamantei prejudicii atât 
materiale cât şi morale, căci din această 
conviețuire 's'a născut şi o copilă. 

Art. 998 şi 999 codul civil se exprimă 
„în termeni generali şi nu face. nici o dis- 

„verana apreciere a judecătorului, 

tincţiune între dauna materială şi cea mo- 
rală, această din urmă fiind lăsată la su- 

TOpor- 
ționând-o cu gravitatea prejudiciului mo- 
ral. : 
„Dacă în populaţiunea rurălă este un. o- 

biceiu destul de înrădăcinat că tinerii, cari 
“convin să se căsătorească, până la pro- 
curarea mijloacelor necesare pentru fa- 
cerea nunţei, până înjghebarea unui că- 
"min, să convicțuească sub acelaș acope- 
„Tământ cu fata, chiar cu asentimentul pă- 
“rinţilor, nu "poate rămâne  nesancţionat 
abuzul ce s'ar face cu părăsirea fără nici : 
“un motiv a viitoarei lor soţii. 

In codul civil român, legiuitorul a pre- 
"văzut o sancţiune civilă, considerând îap- 
tul ca un quasi-delict. (Art. 998.și 999 co- 
dul civil), - a | 

Obiecţiunea - ridicată de pârit că, po- 
trivit art. 507 codul civil, este oprită cer- 
cetarea paternităţii, nu este întemeiată, 
fiindcă în fapt pârttul a şi recunoscut că 

"copilul este născut din conviețuirea lor, 
şi fiindcă acest articol este inaplicabil în - 
speţă, unde este chestiunea de repararea 
unui prejudiciu cauzat victimei. Că acest 
prejudiciu ori care ar fi faptul care l-a 
cauzat, el trebuie reparat, că ar îi absurd - 
barbar. şi contra moralei să se refuze re- 
clamantei desdăunarea: cuvenită pentru - 
sarcina grea ce i s'a impus pentru în- 
„ireaga sa viaţă, orin nașterea copilei. (Jud. 
ocol 
No.:7 din 27 Martie 1925, Justiţia .Do- 
brogei, 6—7/925). . 

" DESPRE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE 

Cerna-Tulcea, Cart. de judecată civ. - 

Li 

Codul civil 

7, Nici un text de lege nu opreşte in- 
stanța de apel, ca pe temeiul aceloraşi 
probe apreciate de prima instanță să 
poată majoră sau micşoră cifra daunelor 
acordate de aceasta, cu singura obliga- 
țiune de a-și motivă soluţiunea sa. 

In speţă, Curtea de fond, pe lângă că 
motivează această majorare, adaugă însă 
şi elemente noui de apreciere, decurgând 
din_împrejurarea că soţul intimatei“ eră 
tânăr şi puteă munci şi întreţine familia, 
astfel că fixează şi pe această bază dau- 
nele datorite de Direcţiunea C.F. R. pen- 
tru accidentul mortal suferit de soţul .in- 
-timatei. (Cas. ], dee. 1145 din 6 Mai 1935, 
Jur. Gen. 1925, No. 1775. 

8, Art. 152 c. c., cere consimţământul 
părintelui supravieţuitor, la căsătoria unui 
tânăr ce nu are încă 21 ani. : 

Acest consimțţământ, e valabil dat nu- 
mai în momentul celebrării căsătoriei. 

De aci rezultă că el poate fi retras dacă 
„a fost dat înainie de căsătorie, fără ca as- 
cendentul să fie ţinut a justifică motivele 
care-l determină ia face acest act. 

Totuş, când retragerea consimțământului 
se face fără motiv serios şi după ce xiito- 
rul soţ — în vederea mariajului — a făcut 
cheltueli dezavantajoase pentru el există 
drept la daune pentru acesta. 
„Se decide în materie de promisiune. de 
căsătorie şi nimic nu s'ar puteă opune ca 
şi în speță să se aplice acceaş soluţie — 
că daunele acordate nu pot cuprinde de- 
cât damnum emergens, nu și lucrum ces- 
sans. Daunele pot îi, însă atât morale, cât 
şi materiale. . 

In speţă, reclamantul plătise pentru fa- 
cerea actului de dotă pe care o constituiă 
pâriîta fiicei sale suma de lei 2800, diferite 
taxe, Părita, retrage consimțământul în 
preziua celebrărei căsătoriei fără nici un 
«motiv, alegând numai că în actul de dotă 
Sa trecut 1/+ Th. teren arabil altul decât 
ândise dânsa. La propunerea reclamantu- 
ui de a se modifică actul de dotă în sen- 

sul voinţei ci, pârita refuză. Nu tăgădueşte 
însă că actul i-a fost cetit la autentificare, - 
iar consideraţiuni cari privesc 'pe recla- 
mantă n'au dcierminat-o a împrumută a- 
ceastii atitudine, (Jud. ocol. Bârca-Dolj, 80 

-din 1925, Jur. Gen. 1935, No. 1909). : 
9. Conform principiilor stabilite. prin 

art. 998 şi urm. cod. civ., pentru ca'o 
faptă a omului să dea loc la daune in- 

-terese, nu este suficient ca aceă faptă să 
fi adus altuia un prejudiciu, ci trebuie ca 
autorului, căruia fapta i se atribuie, să 
i se poată impută cel puţin o greşală. 

Astfel fiind, 'dacă concubinajul care a 
„dat naştere unei copile, pentru care se 

cere despăgubiri de întreținere pe baza 
disp. art. 998 cod. civ., nu este rezultatul 

„unor manopere frauduloase din partea 
bărbaiului, sau inexperienții femeei de 
care bărbatul a putut profită, urmează 
că o asemenea faptă este rezultatul unei 
culpe comune, care ca atare nu poate 
servi cu bază unei acţiuni în daune. 

in speță instanța de fond constatând în 
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Codul civil 

fapt şi apreciind în' mod suveran că, pen- 
tru determinarea recurentei de a irăi în 
concubinaj, intimatul nu a întrebuințat 
nici manopere frauduloase şi na prolitat 
de lipsă de experienţă, respingerea cererii 
de daune are o bază legală. (Cas. |, dec. 
2845 din 31 Mai 1926, Curier Jud. 40/936, 
Dreptul 40/9296, Pand. Rom. 19%, III, 145). 

10. Din redacţiunea art. 124% codul 
civil, rezultă că soțul are asupra averii 
dotale un drept general şi exclusiv de ad- 
ministrajiune, femeca fiind reprezentată 
prin bărbat în toate raporturile judiciare 
şi extrajudiciare privitoare la un hun do- 
tal, soțul singur având calitatea a intentă 
acţiunile petitorii si posesorii, referitoare 
la averea dotală şi a sta singur în acţiu- 
nic intentate de alţii. 

Deşi art. 450 codul civil defineşte pro- 
rictatea drepiul ce are cineva de a se 

Ducuză şi a dispune de un lucru în mod 
exclusiv şi absolut în limitele determi- 
nate de legi, totuș exerciţiul dreptului de 
proprictate are. oarecari limite, impuse 
nu numai de interesele sociale şi econo- 
mice generale, sau de interesele dome- 
niului public, — îngrădiri cari îşi au sor- 
eintea în restricţia cuprinsă în partea fi- 
nală a art. menţionat; — ci şi de interesele 
private ale altora: nu este nimănui per- 
mis a-şi exercită dreptul de proprietate 
prejudiciind proprietatea altuia, căci în 
această ipoteză se depăşeşte sfera drep- 
tului subiectiv, ceeace constitue o culpă, 
care angajează responsabilitatea faţă de 
cel lezat.. 

Fapta pâritului de a săpă malul din 
fundul proprietăţii sale, deasupra căruia - 

“se găseşte terenul și casa proprietatea do- 
tală a soției reclamantului, expuse a se 
prăbuși în vale dacă pâritul va continuă 
săpăturile la baza malului arătat, consti- 
tue un exercițiu abuziv al dreptului de 
proprietate și urmează a fi interzis, fiind 
admis atât de doctrină cât şi de jurispru- 
denţă, că un interes actual de a înlătură 
un pericol iminent dă dreptul la o ac- 
țiune în justiție pentru apărarea proprie- 
tăţii. (Jud. ocol urb. Piteşti, No. 139 din 
1925, Jur. Gen. 1926, No. 1001). 
11. Deşi exercitarea unui drept.nu 

poate da loc la daune, totuşi atunci când 
se abuzează de acest drept şi se produce 
o vătămare unei părţi, dreptul la daune 
se deschide fiindcă abuzul de drept ne- 
fiind decât o varietate a actului ilicit, 
intră în cazul dispoziţiilor art. 998 din co- 
dul civil. Ă 

Există abuz de drept când exercitarea 
dreptului se face anormal, cu vădită inten-: 
ție de a păgubi pe cineva sau înir'un mod! 
care denotă o lipsă de conduită a măsu: 

DESPRE DELICTE ŞI .QUASI-DELICTE Art, 998 

(Irib. Muscel, 248 din 5 lunie 1925, Bul. 
Trib. Muscel 7—8/926). 

- 12, Faptul că înainte de vânzare, soţii 
dotali debitori, ar [i făcut-aranjamente cu 
cumpărătorul imobilului, nu poate fi in- 
vocat de dânşii, pentru a. obţine anularea 
ordonanţei de adjudecare, pe motiv de 
fraudă la regimul dotal al imobilului, de- 
oarece asemenea fapt constitue o cursă 
faţă de cei de al treilea și nu pot invoca 
propria lor turpitudine, mai ales când se 
constată în fapt că nu a fost nici o fraudă 
din partea vânzătorilor. (C. Apel Bucu- 
reşti, S. IV, 224 din 5 Iunie 195, Bu. C.. 
Apel 140923). 

13: Conform art. 998 codul civil, orice 
faptă a omului care cauzează altuia un 
prejudiciu, obligă pe acela din a cărui 
greşală s'a ocazionat, a-l repară. 

Astiel faptul că prin ademeniri minci- 
noase,. prin făgăduinți de căsătorie .un 
bărbat abuzează de neexperienţa unci fete 
determinând-o să-și părăsească. locuinţa 
părinților, să-şi uite de datoriile sale şi 
să aibă relaţiuni. intime cu el, din care a 
rezultat naşterea: unui copil, constitue o 
culpă din partea biirbatului. care făcân- 
du-se vinovat de acest fapt ilicit — se- 
ducțiunea — este obligat a repară preju- 
diciul atât moral cât şi material, pe care 
femeia l-a încercat... -. 
Acţiunea în daune pentru seducţiune 

din care a rezultat naşterea unui copil, 
nu poate fi respinsă sub motiv, că ar im- 
plică o cercetare a paternităţei. : 

Căci art. 307! codul civil, interzice for- 
mal cercetarea paternității şi împiedică 
crearea unor legături de iamilie între pă- 
rintele natural și copil, în cazul când a- 
cesta nu ar îi recunoscut de tată, însă nu 
opreşte ca femeca care se pretinde victima 
unei seducțiuni- să ceară în faţa justiţiei 
repararea prejudiciului cauzat de faptul 
că a avut cu seducătorul său relațiuni in- 
time, al căror rezultat a fost naşterea 
unui copil. 

. Cercetarea paternităţii nu poate fi pusă 
la cale decât printr'o reclamaţiune de Stat,. 
care se exercită de copil sau reprezentan- . 
tul său legal pentru a 1 se constitui o stare 
civilă determinată pe când acţiunea în 
seducțiune se exercită de femeca, sedusă 
şi nu tinde decât la repararea prejudiciu 
lui cauzat de faptul seducţiunei. 

In speţă, este constatat că Vasile Pasăre 
prin ademeniri mincinoase şi făgăduinți că 
o va luă în căsătorie a abuzat de inexpe- 
riența şi vârsta fragedă a fetei Paraschiva 
V. Crăciun de 17 ani, pe care a determi-: 

„nat-o să părăsească casa părinţilor săi şi 

rilor de .precauţiune pe cari le-ar fi luat . 
un om atent şi diligent. +: - 

Deci, într'o urmărire mobiliară sau imo- 
biliară, când lucrarea se face de agent sub 
impulsiunea şi, după arătările creditorului, - 
evident că în acest caz agentul devine un. 
instrument al creditorului şi de orice gre- 

să aibă relaţiuni intime, continuând a tru 
împreună vreme de 5 luni. Că în urma 
acestor relațiuni Paraschiva V. Crăciun a 
dat nașicre unui copil,: după care a fost 
alungată de către V. Pasăre. Culpa .pâri- 
tului fiind stabintă acesta a fost condam- 
nat la plata sumei de 25.000 lei cu titlu de 
daune. (Trib. Fălticeni, 110 din 5 Iunie 
1925. -Jur. Gen.: 1925, No. 1492). 

| sală -a agentului răspunde . creditorul. “. (4, Lâgea pentru organizarea meseri- 
! . _ 

- 
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ilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti 
din 1912, care reproduce în mare parte le- 
gea franceză din 1898, prevede că despă- 
gubirile cuvenite lucrătorilor unor anumite 
întreprinderi în caz de accidente de muncă 
se vor plăti de Casa patronală de pe lângă 
Ministerul muncei în care scop se crează 
o instituţie aparte care hotărăște după o 
anumită normă rentele şi pensiile cuvenite 
în caz de accidente victimelor, se tarilează 
uantumul despăsubitorilor, se crează un 
ond special în acest scop şi se limitează 
numărul persoanelor având drept la a- 
ceastă despăgubire. 

articolele 140 şi 141 din această lege 
mai adaugă că art. 998 şi următorii cod. 
civil nu Sunt aplicabile cazurilor de, ac- 
cidente prevăzute de această lege şi că 

nimeni nu are drept să ceară, despăgubiri 
patronului membru al asociaţiei patro- 
nale în caz de accidente, singurul lor 
drept fiind acela de a cere pensiile ce se 
plătesc de asociaţia patronală. ! 

Din economia acestei legi reese că ca a 
fost creată pentru ajutorarea lucrătorilor, 
cari sub imperiul dreptului comun pentru 
a obţine despăgubiri în caz de accidente 
trebuiau să iacă dovada anevoioasă şi de 
cele mai multe ori imposibilă a culpei pa- 
tronului, fundamentul responsabilităţei de- 
lictuale din art. 998 şi urm. fiind noțiunea 
de culpă. 

In" legea meseriilor însă sub influența 

nouei teorii a responsabilităţei obicctive, 

noțiunea riscului profesional înlocueşte 

noțiunea de culpă, ca sursă de obligaţiuni, 

aşă că în acest sistem; un individ va Îi tot- 

deauna responsabil de urmările păgubi- 

toare ale actelor sale, victima pentru a 

obţine reparațiune neavând de dovedit de- 

cât legătura dela cauză la efect între pre- 

judiciu şi fapt; rămânând ca, fiecare să 

“suporte riscul faptelor lor fotive sau nu, 

— aşă că propriu zis nici nu mai e vorba 
de o responsabilitate delictuală ci de una 

“legală fondată pe această concepţiune că 

riscul intreprinderei trebuie pus în sar- 
cina celui ce percepe principalele beneficii. 

Că riscul protesiunal fiind fundamentul 
nouci responsabilităţi; urmează să aplicăm 
aispoziţiunile acestei legi, iar nu dispozi- 
țiunile dreptului comun în toate acciden- 
tele prevăzute de această lege, fie că el sar 
datoră unui caz tortuit, sau greşelei victi- 
mei sau chiar culpei patronului. (Trib. 
Ilfov, S. IV. e. e. No. 340 din 1936, Jur. 
ten. 1926, No. 525). 

“15, In principiu, titlul de proprietar al 
bunului ce se pretinde a fi suferit strică- 
ciuni din culpa unui terţiu, nu este o con- 
diţie esenţială pentru admisibilitatea ce- 
rerii de daune, fiind suficient să se con- 
state şi stabilească că reclamantul a în- 
cercat efectiv pierderi sau privaţiuni prin 
stricăciunile cauzate bunului pe care îl. 
deține, .oricare ar fi titlul juridic al de- 
ținerii sau posesiunii. (Cas. III, 4126. din 
10 Iunie 1995, Pand. Săpt. 19/925). . 
16, Frânarii. şi cantonierii C. F. R. 

sunt menţionaţi în tabela A a art. 30 le- 
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gca de organizare C. F. R. şi în caz de 
accident au drept la pensie conform legii 
meseriilor. În acest caz nu mai pot cere şi 
daune pe calea dreptului comun. (Cas. j, 
1648 din 19 lunie 1925, Pand. Săpt. 3/926)- 

(7. Pentru ca cineva să poată fi făcut 
responsabil din cauza unui delict sau 
quasi-delict, trebuie ca faptul să consti- 
tue o culpă sau chiar o greşală fie în 
omittendo, fie în comittendo, aceasta să 
ie cauza prejudiciului, faptul să fie licit 
şi să poată fi imputat autorului, excep- 
tându-se prin urmare cazurile fortuite sau 
când paguba se daioreşte exclusiv fap- 
tului sau însăşi greşelei acţiunei. ” 
„Acestea fiind condiţiunile pentru ca ci- 

neva să poată fi condamnat la despăgu- 
buri pentru un fapt al său'ce a putut pro- 
duce aliuia un prejudiciu, rezultă în mod 
implicit că atunci când cineva săvârşeşte: 
un act din ordinul autorităţei superioare 
căreia îi datoreşte supunere în ordinea 
icrarhică; când exercită un drept :ce-i a- 
parține, său când îndeplineşte o obliga- 
țiune legală, nu e responsabil de rezulta- 
tele prejudiciului cauzat, atunci când el 
nu depăşeşte în uzul său, peste marginele- 
acordate de lege şi nu i se poate impută 
că ar fi coinis vreo greşală în comiterea 
faptului, în exercitarea dreptului sau în- 
deplinirea obligațiunei, căci greșala atrage: 
responsabilitatea celui ce o comite, chiar 
şi atunci când exercită un drept, dacă prin 
aceasta a cauzat un prejudiciu, fiindcă 
nici prin “art. 998 cod. 'civ. şi nici prin 
vreo altă dispozițiune legală, nu se scu- 
teşte de responsabilitate, nici chiar în ca- 
zul când cel'ce a suferit prejudiciul ar 
fi putut să-l înlăture prin diferite mij- 
loace, dacă nu cră îndatorat la aceasta: 
prin lege. 

Că nu numai introducerea unei acțiuni, 
-apel, recurs, ete., care sunt exerciţiul. unui. 
drent pot să dea naștere la despăgubiri, 
dar şi o urmărire imobiliară sau” mobi- 
liară, precum şi executarea unei .hotăriri, 
care deasemenea sunt exerciţiul unui 
drept consfințit prin lege, .pot fi genera- 
toare de despăgubiri atunci când exer- 
cițiul lor constitue un abuz de drept, a-: 
dică. de câte ori sunt vexatorii, doloase şi 
exagerate. (Trib. laşi, I, sent. civ. No: 204 
din 5 Iulie 1926, Jur. Gen.. 1926, No. 1472). 

18, Potrivii ari. 480 c. civ. proprieta-- 
tea este dreptul ce are cineva de a se 
bucură şi a dispune de un lucru în mod. 
exclusiv şi absolut, dar în limitele de- 
terminate de lege. | 

In afară de restricțiunile Ja dreptul de 
folosință .al proprietăţii rezultate din legi 
şi regulamente, acest drept este, mărginit: 
şi prin dreptul celorlalţi proprietari ve- 
cini; iar în cazul contrariu el constitue a- 
buzul de drept. al proprietarului, care: 
moate naşte” plângeri din partea vecinilor. 
atunci când ar prezintă o gravitate ce ar. 
întrece. obligaţiunile ordinare de vecină-- 
tate. i pi 

Totuşi, în oraşele mari, vecinii 
Dligaţi la o toleranță, mai ales 

. 

sunt 0- 
când e 
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vorba de o industrie producătoare de in- 
conveniente, cu condiţiunea ca exercitarea 
industriei să nu producă turburări intole- 
rabile pentru vecini, cari prin sguduituri 
buternice, vucte sau sgomote nu ar puteă 

ți locuite casele vecine şi li sar micşoră 
notabil valoarea, pe lângă că ar pune în 
pericol însăşi existenţa lor. 

Că întrucât în s ie din examinarea do- 
vezilor, nu sa sali it asemenea turburări 
intolerabule care să pună în pericol exis- 
tența imobilului reclamanţilor şi nici să-l 
facă nelocuibil, acţiunea urmează a se res- 
pinge. (Trib. Ilfov $. III, sent. 1285 bis 
din 26 Sept. 1925, Jur. Gen. 1595, No. 
2008). 

19, Preienţia unui proprietar expro- 
priat de a i se plăti diferenţa dintre a- 
renda primită de dânsul pe intervalul 
1919—1921 și venitul rentii de expropriere, 
acordat de legea agrară, are a se respinge, 
pe motiv că proprietarul, la primirea 
rentii, n'a făcut nici o rezervă pentru tre- 
cut şi pentru faptul că ar fi nedrept ca 
Statul să plătească mai mult decât a în- 
casat dânsul dela săteni. (Trib. Ilfov, S. 
IV, c. c.. 56, din 12 Octombrie 1923, Pand. 

„ Săpt. 8/926), 
20. In codul nostru civil este interzisă 

cercetarea paternităţii, pentru a nu tur- 
bură liniştea socială. Când însă se dove- 
deşte care este tatăl. unui copil. natural, 
acesta este dator să contribue la repararea 
prejudiciului cauzat femeii, cu care a avut 
relațiuni. (Trib. Mehedinţi, S. 1, 515 din 
15 Oct. 1925, Pand. Săpi. 26/9253, Pand. 
Rom. 1926, ll, 57). i , 

21, Poirivit art. 998 şi 999 codul civil, 
oricine. cauzează altuia prin fapta sa un 
prejudiciu, sub orice formă, odată ce 
culpa sa este constatată, este dator a-l 
repară. în mod integral, fără să se facă 
vreo deosebire între prejudiciul material 
şi acel moral. 

Insă, pentru a fi locul la despăgubirile 
civile, atât prejudiciul moral cât şi acel 
material, potrivit principiului general obli- 
gator "pentru orice pretenţiune dedusă în 
Justiție, trebuie dovedit, instanța având 
posibilitatea- de a apreciă, după caz şi 
probe administrate, măsura și importanța 
prejudiciului. | - 

In 'speţă, se pretinde daune morale şi 
materiale pentru punerea la retragere a 
recurentului, în mod abuziv. In ce priveşte 

„daunele materiale, instanța de fond, pe 
baza prezumpțiunilor, lăsate de legiuitor 
la luminele şi înţelepciunea magistratului, 
stabileşte că, recurentul n'a.avut alt pre- 
judiciu material decât lipsa: salariului pe 
timpul cât a stat pus la retragere, sala- 

_Tiu care i-a: fost achitat posterior deciziu- 
nii de reintegrare a Contenciosului admi- 
nistrativ. 

In ce priveste prejudiciul moral, recu- 
'rentul a susţinut numai că, termenii inju- 
rioşi întrebuinţaţi în deciziunea de punere 
în retragere, l-au pus în 'situațiunea de a 
nu mai puteă solicită aiurea un alt post. - 

Această susținere decide Curtea de fond 
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şi Inalta Curte confirmă soluțiunea sa, nu 
poate îi de natură a-i da dreptul la daune 
morale, cât țimp nu face dovada că, din 
acest motiv, i s'a refuzat vreun post solici- 
tat. (Cas. I, dec. 2049 din 18 Septembrie, 
1925, Pand. Săpt. 1/996, Pand. Rom. 1926, 
I, 188). 

229, Potrivit art. 998 c. civ. orice faptă 
a omului care cauzează altuia un preju- 
diciu, obligă pe acela din a cărui greşală 
Sa ocazionat a-l repară, 

Faptul chiriaşului, de a adăposti pe un 
membru al familiei sale în imobilul închi- 
riat, nu poate constitui, faţă de proprietar, 
nici un abuz sau culpă, ci este consecința 
dreptului chiriașului de a se folosi de imo- 
bi împreună cu familia sa.- : 

In speţă, faţă de fratele chiriaşei, pro- 
prictarul nu poate aveă o culpă contrac- 
tuau, totuşi incendiul fiind provocat prin 
contracțiunea defectuoasă a coşului ca- 
loriferului caselor, în care recurenta aveă 
dreptul să dea adăpost fratelui ei, 
dreptul la daune rezultă pentru aceasta 
din nrincipiul general înscris în art. 998 €. c. pe care Curtea de apel l-a nesocotit 
pe motivul eronat că fratele chiriaşei nu 
avea nici un raport juridic cu proprietarul 
şi că numai prin abuz a locuit în aparta- 
mentul închiriat surorei sale. (Cas. 1], dec. 
2514 din 13 Octombrie 1925, Jur. Gen. „1926, No. 684). 
23, lresponsabilitatea prevăzută de art. 54 din Constituţie, se aplică tuturor cuvintelor pronunţate şi oricăror opiniuni 

emise la tribuna Parlamentului de către 
reprezentanţii naţiunii şi pune pe aceştia la adăpostul atât al acţiunei penale cât şi la acela al oricărei acțiuni civile în daune izvorite din faptul penal imputat. 
(Cas. lu. 2999 din 25 Octombrie 1925, 
Curier Judiciar, 34/926). - 
"94, Pentru ca o acțiune în daune, in- tentată de o societate anonimă, contra al- tei societăţi, să aibă loc, din. cauză că cea din urmă a luat un nume care se asca- mănă cu cea dintâi, nu este nevoie să facă ncupărat dovada prejudiciului, ci numai a posibilității de prejudiciu. (C. Apel Bu- + cureşii, S. III, 52 din 17 Februarie 1926, - Bul. C. Apel 8/926). - 
25, Atunci când instanța de fond con- stată în mod suveran că o emblemă nouă, apropriată de o alta mai veche, Şi în strânsă vecinătate, poate cauză acesteia daune, această constatare scapă controlu- lui Inaltei Curți. (Cas. II, 449 din 4 Mai 1926, Pand. Săpt. 53/926). ! 

„26. Daunele pe cari le suferă partea civilă, pot fi atât materiale cât şi morale. Faptul că partea civilă are o situațiune materială bună, nu îndreptățeşte Curtea de a-i refuză daune. (Cas, [1, 2031 din 19 Mai 1926, -Pand. Săpt. 30/9926). 
„27, In, materie 'de infracţiuni: neinten- ționate, singurul fapt al rănirei, nu con- stituc, virtual posibilitatea de a: răspunde . penaliceşte și civil, dacă nu se constată cea mai mică culpă. o: Faţă de aceste principii, în caz de cioc- 

=
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nire între două automobile, fapta condu- 
cătorului unui automobil de a nu îi ţinut 
atențiunea sa canalizată în direcțiunea 
unde mergeă automobilul său pentru a 
preîntâmpină orice accident de parcurs, 
nu constitue o cauză directă și imediată, 
care să atragă răspunderea penală şi ci- 
vilă, dacă nu s'a putut stabili la săvâr- 
șirea acestui fapt cea mai mică vină. (Ju- 
decătoria ocol mixt Ocnele-Mari (Vâlcea) 
1145 Qin 26 lunie 1926, Justiţia Olteniei, 
11—-15/926). 
„DE, In noţiunea de culpă intră orice 
fapt care pruduce altuia daune, indiferent 
de intenţia răutăcioasă a: pâritului, iar 
xaporturie de vecinătate obligând la pă- 
strarea unor anumite reguli, evident că: 
instalarea unui motor a cărui funcţionare 
crează altora daune, constitue un abuz 
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de drept generator de obligaţiuni. (Ju- 
decătoria ocol Herţa-Dorohoi, îi Octom- 
brie 1926, Dreptul 42/926). - 
29, Dispoziţiunile art. 998 din codul 

"civil, nu-şi au aplicaţiunea în cazurile de 
accidente prevăzute de legea meseriilor, 
Ca atare, pentru o rănire cauzată unui 
mescriaș, nu sc poate intentă acţiune în 
duune pe baza art. 998 codul civil. (C. 
Apel Bucureşti, S. IV, 276 din 29 Octom- 
brie 1926, Bul. C. Apel 20/926). 
30. A se vedcă: art. 307, nota 2; art. 

494, nota 3; art. 608, nota 2; art. 977, no- 
tele 16, 18 și 19; art, 1162, nota îi; art. 
1201 cu notele privitoare la daune rezul- 
tate din comiterea unei crime; art. 1253, 
nota î; art. 1420, nota 3; art. 1475 cu no- 
tele „respective. 

Art. 999. — Omul este responsabil nu numai de prejudiţiul 
ce a cauzat prin. fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin. 
negligenţa sau prin imprudenţa sa. (Civ. 767, 998, 1000 urm., 1162, 
1483, 1902; Pr. civ. 145; C. pen. 1, 248, 249, 385, 389, 393; Pr. pen. 
1, 3, 4, 8, 593—595; C. com. 506; L. p. organ. meseriilor, 135, 
140 urm.; Constit. 99, 107; Civ. Fr. 1383). 

Tezt. fr. Art. 1353. — Chacun est responsable du dommage gu'il a cause 
non-seulement par. son fait, mais encore par sa nâgligence ou par son imprudence. 
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Doctrină, - 

Î. A se vedeă: notele de sub art. 998 
din codul civil, în care se tratează materia 
quasi-delictelor. 

Jurisprudență 
(Continuare dela 1924 până la 1927), . 

1. Când un tratament cu razele Roent- 
gen cauzează bolnavului o radiodermită, 
medicul ce a administrat acest tratament; 
şi în contra căruia nu se poate dovedi! 
existența vreunei culpe cu acest prileie nu răspunde faţă de victimă pe baza art. 
998 şi 999 cod. civ. (Trib. Ilfov, S. I, c. c., 
615 din 14 Aprilie 1925, Pand. Rom. 1925, 

„II, 282). - 
2, a) Conform art. 1 pr. p. orice in- 

fracțiune dă naştere la două acţiuni dis-: 
tincte, întâi o acțiune publică, penală apar- 
ținând societăţii şi al doilea o acţiune pri- 
vată civilă, în desdăunare, aparţinând ce- 
lui lezat prin comiterea infracţiunei. 
Ambele acţiuni deşi derivă din una şi 

acceaș sursă, totuş dovada lor urmează a 
se face separat şi aplicându:i-se dispozi- _. țiunile de cod penal, celei civile i se va 
avlică dispoziţiunile din codul civil, 

Că așadar, faptul concret, care este u- 
nul şi acelaș, întruneşte elementele unei 
infracțiuni şi tot odată constitue în drept 
şi un delict sau quasi-delict civil. 

De aci rezultă că chiar dacă faptul a 
fost sancţionat. în sensul admiterei uneia 

„din acţiuni, aceasta nu airage şi admiterea 
implicită a acţiunei corelative. Şi de aci 
rezultă că dacă faptul şi-a atras o sanc- 
pune penală, prin aceasta, acțiunea civilă 
nu este fatal admisibilă, ci ar fi necesară 
constatarea că faptul material constitue 
în drept quasi-delictul din art. 998 sau 
următorii codul civil. - 

b) Din cuprinsul art. 999 codul civil 
reese că trei: sunt elementele indispensa- 
bile existenţei în drent 'a quasi-delctului 
şi anume: 1) o acţiune Sau o inacţiune; | 
2) un prejudiciu pentru victimă şi 3) culpa. 
înţeleasă în mod generic, să fie exclusiv 
crsonală autorului, prin intima şi per- ecta legătură de la cauză la efect între 

acțiune sau inacţiune şi prejudiciu. 
Aşadar, acest al treilea element implică - 

în primul loc inexistenţa unei cauze străi- 

-. 

, Pand. Rom. 1926, IV, 17; 
dentele pe C. E, R«, Curier Jud. 18/1956; 

ne, a unui fapt independent de persoana autorului, care să cântărească în lumina 
efectelor produse, mai mult decât acțiu- 
nea sau inacțiunea păgubitoare. 

De aci rezultă că autorul material va fi 
la adăpostul oricărei obligaţiuni de des- * dăunare, când 'va face dovadă că la mij- 
loc a fost un caz fortuit sau forță majoră, 
care să-l fi silit.la aceasta. 

Că, deoarece prin caz fortuit, termen ge- neric trebuie să se înţeleagă propriu zis 
0 provocare mai mult decât intensă, fie provenind dela natură, fie provenind dela un terțiu, când a fost de aşă natură încât ără intervenţia ci faptul material nu sar fi produs, este mai mult decât primitoare 
soluţiunea asimilărei provocărei, prove- 
nind dela victima însuş cazului fortuit, în 
condiţiunile mai sus exprimate. 

Că așadar când va îi locul a se 'con- stată că culoa victimei întrece în înten- 
sitate pe acea a autorului, în sensul că a fost cauza şi obârşia celei din urmă, are loc o neutralizare totală, care implică im- punitatea autorului material. a 

c) În speţă, e vorba de un omor prin im- 
prudență, în 'sensul că infractorul urmă- rind victima prinsă în flagrant delict de furt, înăuntrul îngrădirilor curței ce eră „pus să păzească, arma care o purtă cu el, ain cauza defectuozităţii cocoaşelor care în fugă se prinseseră de poala sumanului a luat loc, omorând pe he. ” o 

In acest caz geneza faptului material (omorul) constând tocmai în culpa victi- mei de a fi încercat un furt şi prin aceasta 
de a se fi găsit în calea glontelui omoritor, 
acest fapt al victimei, luat în materialita 
tea sa este cauza şi obârşia omorului ce a urmat, căci dacă victima nu intră în curte ca să fure, dacă nu eră Surprins asupra faptului, dacă nu fugeă ca să dea loc la 
urmărirea fatală şi astfel dacă în momen- tul pornirii glontelui, nu se află în calea 
lui, omorul desigur nu ar fi avut loc. (Trib. Bacău, S. |, 1278 din'5 Iunie 1925, Jur. Gen. 1925, No. 1536). i „9, Potrivit art. 998 şi 999 c. civ., ori- cine cauzează altuia prin fapta sa un pre- " judiciu, sub orice formă, odată ce culpa sa este constatată, este dator a-l repară în mod integral, fără să se facă vreo deose- bire între prejudiciul material şi acel mo- ral. EI 

Insă, “pentru -a fi locul „la despăgubiri 
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civile, atât prejudiciul moral cât şi acel 
“material, potrivit principiului general o- 
bueator pentru orice pretenţiune dedusă 
în justiţie, trebuie dovedit, instanţa având 
„poswuilitatea de a apreciă, după caz şi 
probe administrate, măsura şi importanţa 
peiudiciului: (Cas. 1, 2049 din 18 Septem- 

rie 1925, Pand. Săpt. 1/926, Pand. Rom. 
1926, I, 188, Dreptul 30/926). 

4, Când se dovedeşte în fapt că un 
creditor cambial a convenit la preschim- 
barea unei cambii în ziua termenului de 
plată şi totuş nu a făcut demersurile ne- 
cesare la banca unde depusese cambia 
spre încasare spre a împiedecă pretextul 
ei, este răspunzător de daune către de- 

DESPRE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE 

N 

Codul civil 

din 12 Ianuarie 
11/9296). , , 

5, Un medic este responsabil, conform 

196, Bul. C. Apel 

- art. 998 c, civil, atunci când prescriind un 
tratament care comportă riscuri, în spe- 
cie injecţiuni cu neosalvarsan, nu urmă- 
reşte mersul tratamentului până la vinde- 
care, sau nu pune în cunoştinţă pe bol-. 
nav de consecințele unui atare tratament 
şi atunci când observă fenomene alar- 
mante nu a prescris corectivele necesare, 
“chiar când boala, în specie paralizia, s'ar 
fi agravat şi din culpa pacientului. A- 
ceastă împrejurare poate micşoră dar nu 
anihilă culpa medicului. (Trib. Ilfov, S. 
IV, ce. c., 562 din 16 lunie 1926, Curier 
Jud. 31/926). bitorul cambiei protestat. (C. Apel Bu- 

e “GA se vedeă: art. 1253 nota 1. cureşti, S. IV, decizia comercială No. 1 

Art. 1000. — Suntem asemenea responsabili de prejudiciul 
cauzat prin fapta persoanelor pentru cari suntem obligaţi a răs- 
punde, sau de lucrurile ce sunt sub paza noastră. 

Tatăl şi mama, după moartea bărbatului, sunt responsabili de 
prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuesc cu dânșii. 
„_" Stăpânii şi comitenţii, de prejudiciul cauzat de servitorii şi 
prepușşii lor în funcțiunile ce li s'au încredințat. 

“ Institutorii şi artizanii, de prejudiciul cauzat de elevii și uce- 

nicii lor, în tot timpul ce se găsesc sub a lor priveghere. 
Tatăl și mama, institutorii şi artizanii sunt apăraţi de respon- 

sabilitatea arătată mai sus, dacă probează că n'au putut împedecă 

faptul prejudiciabil :). (Civ. 93, 124, 326, 998, 999, 1001 urm., 1202, 

1439, 1487, 1624 urm.; C. com. 393, 423, 501; L. p. organ. meseriilor, 
135, 140 urm.; Constit. 99, 107; Decret-lege 3795/918 privitor la de- 

clarațiunile pentru evaluarea pagubelor suferite în urma războiului, 
(Mon. of. 221/918), Art. 1, 2; Decret-lege 1656/919 privitor la. 
instituirea comisiunilor pentru constatarea şi evaluarea pagubelor 
de război, (Mon. oî. 11/919), Art. 14, 17; Legea pentru Curtea de 
“Casaţie şi de Justiţie, Art. 5 $ III litera î; L. pol. rur. 105; Civ. 
Fr. 1384). 

| Text. Jr. Art. 1384. — On est responsable non-seulement du dommage que 

Von cause par son propre fait, mais encore de celui qui est eaus& par le fait 
des personnes dont on doit r&pondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 

„Le pre, et la"mâre apres le dâcts du mari, sont responsables du dommage 
caus6 par leurs enfants mineurs habitant avee eux; 

Les maftres et les commettants, du dommage caus€ par leurs domestiques 
et prâpos6s dans les fonctions auxquelles ils les ont employâs; 

Les instituteurs el les artisans, du dommage caus€ par leurs €l&res e 
apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. 

La responsabilit ci-dessus a lieu, & moins que les pre et mre, institu- 
"teurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont -pu empscher.le fait qui donne lieu ă 
cette responsabilite. 

1) La acest articol precum şi la art. 400 şi 998 cod. civil, sau făcut trimeterile la doctrina şi jurispru- 
denţa privitoare Ja actele administrative de autoritate (conteaciosul administrativ). Tot aci sau făcut şi trimiterile 
"privitoare la actăle de gestiune şi actele de guvernământ. , . , . 
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Tezt, fr. «Art. 1384 (Complectat prin legea din 20 Iulie 1599).— On est 
responsable non seulement du domimage que "on cause par son 'pzopre fait, 
inais encore de celui qui est caust par le fait des personnes dont on'doit r&pon- 
dre, ou des choses que Ion a sous sa garde. - 

Le păre, et la mtre apres le deets du mari, sont responsables du dommage 
caust par leurs enfants mineurs habitant avec cux; | 

Les maitres et les commettants, du dommage caust par “leurs domestiques 
"et preposts dans les fonctions auxquelles ils les ont emploşts; | . 

l.es instituteurs et les artisans, du dommage caust par leurs €ltves et 
apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillanee 

La, responsabilitt ci-dessus a lieu ă moins que les ptre et mire. institu- 
teurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu emptcher le fait qui donne lieu & 
cette responsabilite j DN 

Toutefois, la responsabilite civile de VEtat est substitute î celle des 
membres de lenseignement public, 

Tezt. fr. Art. 1354 (Complectat prin: legea din 7 Noembrie - 1922). — On 
est responsable non sculement du dommage que Pon cause par son propre fait, 
mais encore de celui qui est caust par le fait des personnes donton doit r&pondre, 
ou des choses que l'on a, sous sa garde, 'Toutefois, celui qui dâtient, ă un titre 
quelconque, tout ou partie de limmeuble ou des biens 'mobiliers dans lesquels 
un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-a-vis des tiers, des dommages 
causts par cet incendie que s'il est prouv6 qu'il'doit ctre attribut î sa faute ou 
â la faute des personnes dont il est responsable. 

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre vroprictaires et lo- 
cataires, qui demeurent regis par les articles 1733 et 1734 du Code civil, 

Le ptre, et la mire apres le decis du mari, sont responsables du dommage 
cause par leurs enfants mineurs habitant avec eux; 

Les maitres et les commettants, du dommage eaus6 par leurs domestiques 
et preposs dans les fonctions auxquelles ils les ont employ6s; ' | 

Les instituteurs et les artisans, du dommage caus€ par leurs 6lives et 
apprentis pendant le temps qw'ils sont sous leur surveillance. o 

La responsabilite ci-dessus a lieu, & moins que les ptre et mire, instituteurs 
„et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empâcher le fait qui donne lieu ă 

cette responsabilite. Da 
Toutefois, la responsabilite civile de VEtat est substitute ă celle des membres 

de 'enseignement public. IE 
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în unele cazuri Prin excepţie, o persoană oate_ răspunde pentru faptele altuia. (Dal- 92, Râp., Responsabilite, No. 493, 494; Suppl., Responsabilit, No. 677; Alexan- dresco, V, p. 515, 516). , 2, Răspunderea pentru faptele altuia Îşi are cauza sau i 
resă sau prezumat 
&p. Responsabilit 
3, Astfel, 

ntr'o convenţiune, ex- 
ă sau în lege. (Dalloz, 
6, No. 495). 

răspunderea pentru faptul altuia are loc în virtutea unei conven.- țiuni exprese în tide 
garantul: se obliză ce 
zul când debitorul 
deplini obligaţiunile 
ponsabilite, No. 496) 

ăspunderea 

jusiune, în care caz 
ondițional pentru ca- 
principal nu şi-ar în- 
. (Dalloz, Râp., Res- 

pentru faptul altuia are loc în virtutea unci convenţiuni tacite în cazul unui contract făcut cu un antre- prenor cu un preţ fixat, care răspunde de aptul lucrătorilor ce-l întrebuinţează. (Dalloz, Rep., Responsabilit€, No.. 498). » Deasemenea, 
răspunzător către mm 
“datarului ce şi-a s 
se 'fi' dat. această 
Responsabilit6, No.. 

mandatarul care este 
andant de faptul man- 
ubstituit fără ca să i 
putere. 
49%), 

(Dalloz, Rep. 

ȘI QUASI-DELICTE 

totuș, - 

„altuia, se 

Art. 1000 
* 

6. Deasemenea, cărăușul care este: răs- punzător faţă de expeditor sau destinatar și fată de călător pentru greșelile. agen- iilor săi. (Dalloz, Rp. Responsabilite, No. 499). 
7. Deasemenea, birtașul . sau otelierul Care este răspunzător faţă de călător de furturile comise în Dbirtul sau otelul său. (Dailoz, Rep. Responsabilitâ, No. 499, 533). 8. Art. 1735 ce. civ. fr. (1454 al. 2 ce. civ. rom.). constitue o aplicațiune a dis- pozițiunilor art. 1584 c. :civ. îr. (1000 e. civ. rom.), (A lexandresco, V, p. 516, nota 1, 532, 533). 
9. Pentru existența răspunderei pentru faptul altuia, 'care să rezulte din lege, tre- bucşte ca ca să fie Stabintă printr'o dis- pozitiune expresă din lege. (Dalloz, REp., tesnonsabilite, No. 500). 
10. 'Dispoziţiunca legei care prevede responsabilitate pentru faptul altuia nu este în realitate decât o prezumpțiune le- sală de greşală personală, rezultată din alegerea sau supravegherea autorului fap- tului, contra căreia "este admisibilă sau nu cste admisibilă proba contrară. (De- molombe, XXXI, No. 558; Dalloz, R€p., Suppl., Responsabilitâ, No. 678; Sourdat, Trait6. de la responsabilită, II, No. 750 „urm: Iuc, VIII, No, 459; Comp.: Alexau- dresco, V, p. 516). 

« Răspunderea legală pentru faptul altuia nu se poate întinde pe cale de ana- logic la alte cazuri decât acele prevăzute în mod expres de lege, deoarece constitue o excepțiune. la dreptul comun. -(Dalloz, Rep. uppL-, Responsabilite,. No. 678; Sourdat, Trait de la . responsabilite, II, No. 753), 
| (2, Astfel, minorul nu răspunde de delictele şi quasi-delictele - comise de tutorul său cu ocaziunca administraţiunei. sale, decât dacă i-au folosit ersonal. (De- molombe, VIII, No. 127, XXIV. No. 187; Larombitre, Obligations, Art, 1116, No. 10; lexandreseo, V, p..515, nota 2)... | „ Pentru ca faptul altuia să aducă responsabilitatea, trebueşta ca acest fapt să fi cauzat un prejudiciu. (Laurent, XX, No. 552). - 
14. Răspunderea civilă pentru faptul i cosebeşte de complicitate. (Bal. loz, Râp.; 
15. Răspunderea civilă a persoanelor arătate în art. 1384 e, civ. Îr.. (1000 ce. civ. rom.), constitue o prezumpțiune legală şi care atinge ordinea publică. Traite de la responsabilitâ, ÎI, No. 796 bis), 16. Responsabilitatea civilă prevăzută de art. 1584 c. civ. fr, (1000 e. civ, rom.), atinge atât pe cei incapabili, cât şi cei capabili. (Sourdat, Traite de la responsa- bilit€, IL, No. 79 bis). . . 17. ainorul, interzisul şi femeea' mări- tată, răspund cu bunurile lor pentru fap- tele copiilor, servitorilor şi prepuşilor lor. (Sourdat,: Traitâ de la responsabilite, II, No. 796). ai Da 18. Nu se poate derogă prin conven- fiuni particulare. care să” ai ă de obiect 
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Suppl., Responsabilită, No. 696). 

(Sourdat, 

+



Art, 1000 
. 

scutirea persoanelor arătate de art. 1584 

e. civ. fr. (1000 c. civ. rom.), de responsa- 

bilitate, deoarece răspunderea civilă pre- 

văzută de acest articol are caracter de . 

ordine publică. (Sourdat, Traite de la res- 

ponsabilite, II, No. 79). . , 

19. O persoană poate să-și asume prin 

convenţiune responsabilitatea faptului u- 

nei alte persoane, în afară de cazurile când 

art. 1584 c.-civ. în. (1000 ce. cir. rom), 

edictează această responsabilitate de plin 

drept. (Dalloz, Rep, Suppl. Responsabi- 
lit, No. 764). A 
20, Potrivit dispoziţiunilor art. 1584 c. 

civ. îr. (1000 ce. civ. rom.), tatăl şi mama 

după moartea bărbatului, sunt responsa- 

pili de prejudiciul cauzat de copiii lor 

minori ce locuesc cu dânşii. (Duranton, 

VIII, No. 715; Demolombe. XXXI, No. 371; 
Larombitre, Obligations, Art. 1384, No. 3; 

Mareaae, Art. 1384, No. 2; Aubrv ct Rau, 

ed. 4-a, IV, $ 447, p. 758; Dalloz, Râp, 
Responsabilită, No. 560; Suppl.. Responsa- . 

bilită, No. 718; Sourdat, Traii6 de la res- 

ponsabilite, II, No. 814 Laurent. XX, No. 
554: Huc, VIII, No. 440; Alexandresco, V, 
p. 518 urm). 

94. Prin copii minori se înțeleg nu 
numai copiii legitimi ci şi cei adoptivi. 
(Duranton, | 0lon 
XXXI, No. 571: Larombitre, Obligations, 
Art. 1584, No. 3; Marcad6, Art. 1384. No. 
2; Aubry et Rau, cd. t-a, IV, $ 4%, p. 

75$; Dalloz, Rep.. Responsabilită, No. 560; 
Suppl., Responsabilit€, No. 718; Sourdat, 
Trait6 de la responsabilii, II, No. 814: 
Laurent, XX, No. 554; Iluc, VIII, No. 
440). | 
20, Pentru ca tatăl sau mama să 

„fie responsabili, se cere condițiunea ca 
copilul să fie minor în momentul comi- 
terei faptului păgubitor. _(Dalloz, Rep. 

Responsabilii6, No. 562; Alexandresco, V, 
„ 592), | 
23, Părinţii nu sunt răspunzători de 

faptul dăunător comis de copilul lor ma- 
jor în stare de demenţă şi care locueşte 
cu dânşii, chiar dacă ei nu ar fi cerut 
interdicțiunea sau internarea _sa_ într'o 
casă de sănătate. (Demolombe, XXXI,: No. 
575; Aubry ct Rau, cd. d-a, LV, $ 47, 
Pi; 395: Dalloz, Rep., Suppl., Responsa-. 

ili i6, No. 719; Sourdat, Traitâ de la res- 
ponsabilit€, II, No. 828:;- Laurent, XĂ, No. 
559; Huc, VIII, No. 410; Alexandresco, 
V,p.522). . | 

04, Dacă însă faptul dăunător comis 
de copilul major în stare de demeriţă şi 
care locucşte la tatăl său, se găseşte unit, 
prin împrejurări, cu o greşală personală 
a tatălui, acesta va fi declarat răspunză- 
tor. (Demolombe, XXXI, No. 535; 
Râp., Suppl., Responsabilii€, No. Z19; Sour- 
dat, Trait de la responsabilite, IL; No. 
878: Laurent, XX, No. 559; Huc, VIII, No. 
440), ÎN - 

- O5, In acest caz, responsabilitatea ta- 
tălui este bazată pe dispozițiunile art. 
1582 şi 1385 c. civ. În. (998 şi 999 e. cir. 
rom.), iar nu pe dispoziţiunile art. 1584 

DESPRE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE 

VIII, No: 715; Demolombe, . 

alloz,” 

Codul civil: 

"e, eiv, În. (1000 e, civ. rom.). (Demolombe, 
XXXI, No. 575; Dalloz, Rep., Suppl., Res- 
ponsabilită, No. 719; Huc, VIII, No. 440). 
9G. In cazul când copilul major în 

stare de demenţă şi care locueşte la tatăl 
său, a fost pus sub interdicţiune, va răs- 
punde tutorul de faptele sale dăunătoare. 
(Dailoz, Rep., Responsabilită, No. 564). 
27, In cazul când copilul, autorul 

daunei, care locueşte la iatăl său este mi- 
nor, după o părere, responsabilitatea ta- 
tălui şi mamei încetează, când copilul este 
în vârsta fragedă și Jipsit de discernă- 
mânt. (Toullier, NI, No. 270; Dalloz, Râp., 
Responsabilite, No. 561). 

28, După altă părere, tatăl nu poate 
fi apărat de răspundere nici dacă copilul 
este în vârstă fragedă, nici dacă el se 
află în stare de demenţă, sub motivul că 
starea copilului ar exclude greşala sa, - 
care este baza responsabilităţii. (Dalloz, 
Râp., Responsabilit€, No. 561; Suppl., Res- 
ponsabilit€, No. 720), 
29, In accastă a doua părere, respon- 

sabilitatea tatălui va încetă numai dacă 
va face dovada că a fost în imposibilitate 
de a împiedecă faptul dăunător. (Dalloz, 
Râp., Suppl., Responsabilită, No. 720). : 

30. Tatăl şi mama, nu sunt răspunză- 
tori de faptele copiilor lor “mancipați prin 

o. căsătorie... (Demolombe, XAXI,. i 577, 
578; Larombitre, Obligations, Art. 1584, 
No. 4; Marcade, Art. 1584, No. 2: Demante 
et Colmet de Santerre, Y, No. 365 bis, IL; 
Aubry ct Rau,:cd. i-a, IV, S 447, nota 4, 
p. 757; Muteau, p. 176, 177: Dalloz, Rp. 
Resnonsabilitâ, No. _ 565; Suppl., Respon- 
sabilit€, No. 721; Sourdat, Traitc de la 
responsabilite, II. No. S27; Laurent, XX, 
No. 558; luc, VIII, No. 440; Planiol, II, 
No. 949; Alexandresco, V, p. 520). 
34, După o părere, responsabilitatea 

- tatălui și mamei încetează când ei au 
emancipat copilul în mod voluntar şi ex- 
pres. (Toullier, XI, No. 277: Dalloz, Rep., 
Suppl., Responsabilită, No. 721; Laurent, 

XX, No. 558; Huc, VIII, No. 384). 
39, După altă părere dominantă, res- 

ponsabilitatea tatălui nu încetează când 
a emancipat în mod voluntar pe copil şi 
când acesta continuă a locui cu el. (De- 
molombe, ANNI, No. 577, 578; Larombitre, 
Obligations, Art. 1384, No. 4; Demante ct 
Colmet de Santerre, V, No. 365 bis, II; 
Aubry et Rau, cd. 4-a. IV, $ 447, nota 4, 
p. 757; Dalloz, Râp. Responsabilită, No. 
563: Suppl., Responsabilită, No. 721; Sour- 
dat, Traitc de la resnonsabilită, II, No. 
s27; Planiol, II, No. 949; Comp.: Alexan- 
dresco, V, p. 520). 
"28, Dacă însă copilul emancipat în 
mod voluntar şi expres nu mai locueşte 
la părintele său, responsabilitatea acestuia 
încetează, deoarece în acest caz nu mai 
există motivul responsabilității prevăzut 
de textul legei. (Aubry ct Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 417, p..757; Dalloz, Râp., Suppl, 
Responsabilii, No. 721; Sourdat, Traite 
de la responsabilit€, II, No..827; Contra: 
Demolombe, XXXI, No. 577, 578). 
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Codul civil 

34, Pentru existența responsabilității 
civile a tatălui şi mamei pentru faptele 
copilului lor. minor, se cere a doua con- dițiune ca acest copil să locuiască cu 
dânşii, (Dalloz, Râp., Responsabilită, No, 
563; Suppl., Responsabilită, No. 722; A- 
lexandresco, V, p. 522). 

R5, În cazul când copilul minor lo-: 
cueşte cu tatii) sau mama lui, aceștia sunt 
responsabili, -chiar dacă au fost însărei- 
nate alte persoane cu instrucţiunea şi paza 
lui. (Dalloz, Râp., Responsabilite, No. 565). 
88, Astfel tatăl este răspunzător de 

aptul dăunător comis de copilul său mi- 
nor, care loeneşte cu dânsul, chiar dacă copilul ar îi comis faptul în timpul când 
fusese pus momentan sub supravegherea 
unui institutor. (Aubry et Rau, ed.. 4-a, 
IN, S$ 447, text şi nota 5, p. 757; Comp.: 
Demolombe, XXI, No. 582; Alexandresco, 
V, p. 521), 
37, În cazul când: copilul minor este 

dat. în mod permanent în paza unui iîn- 
stitutor, în domiciliul păriniese, responsa- 
bilitatea pentru faptele dăunătoare ale 
copilului incumbă tot tatălui, însă acesta 
are recurs în contra institutorului care 
este în greşală. (Dalloz, Râp., Responsa- 
bilit€, No. 565; Sourdat, Traite de la res- 
ponsabilit€, II, No. 816). 
38, In cazul când copilul minor este 

dat la ucenicie la un stăpân mescriaş, a- 
cesta este răspunzător de faptele. dăună- 

„ toare ale copilului şi responsabilitatea ta- 
„tălui şi mamei încetează tot timpul cât 
copilul se află sub supravegherea acestuia. 
(Dalloz, Rep, Responsabilite, No. 507; 
Suppl., Responsabilită, No. 722; Huc. VIII, 
No. 441; Planiol, II, No. 949; Alexandresco. V, p. 531, 593). 
39. Când copilul minor este dat ca. 

servitor cu salar lu un stăpân, responsa- 
bilitatea tatălui și mamei va' încetă şi 
stăpânul va_fi declarat răspunzător de 
faptele dăunătoare ale minorului. (Dalloz, 
Rep. Responsabilită, No. 568: Suppl., Res- 
ponsabilite,- No. 722; Huc, VIII, o: 441; 

„ Planiol, II, No. 949; Alexandresco, V, p.. 
521, 5235). 
40. In acest caz, stăpânul este răspun- 

zător numai în timpul cât este sub supra- 
vegherea sa şi răspunderea încetează de 
îndată ce copilul minor reintră în casa 
părinților săi, pentru a dormi sau pentru 
a se odihni. (Dalloz, Ren. Responsabilită, 
No. 567: Suppl, Responsabilită, No. 725). 
41, Responsabilitatea tatălui şi mamei 

pentru faptele dăunătoare comise de co- 
piii lor minori cari locuesc cu dânşii, pre- 
văzută de art. 1334 c. civ. îr. (1000 c, civ. 
roni.), îşi găseşte aplicaţiunea atât pentru 
deliciele cât şi pentru uasi-delictele co- 
mise de copii. (Dalloz, Râp., Responsabi- 
lit€, No. 581; Sourdat, Trait6 de la res- 
ponsabilită, 11, No. 838). . 

42, Astfel, tatăl este responsabil ci- 
vil, pentru accidentul cauzat de copilul 
sau minor prin imprudenţă, 

tions,' Art. 1384, No. 24; Aubry et Rau, 

DESPRE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE 

„ sabilit&; No. 722; ITuc, VII 

e care l-a . 
autorizat să vâneze, (Larombiere, Obliga- . 

Art. 1000 

cd. 4-a, IV, S 447, p: 759: Sourdat, Traite 
de la responsabilită, II, No: $33; Laurent, 
XX, No. 557, 564; Alexandresco, V, p. 5%, 
nota 2). ' i - 

493, Această soluțiune are loc, chiar 
dacă tatăl nu a comis nici o imprudenţă 

- autorizând pe copilul său minor să vâ- 
neze. (Larombitre, Obligations, Art. 1584, 
No. 24: Sourdat, Traite de la Tesponsa- 
bilite, II, No. 833). , 
44, Părintele este răspunzător de acci- 

dentul cauzat de copilul său minor unui 
alt copil, cu ocazia unui joc periculos, 
cum ar fi de exemplu, prin aruncarea 
unci pietre sau alt obiect. (Alexandresco, 
, p. 522). 
45, Responsabilitatea tatălui şi mamci 

încetează când copilul minor a fost plasat 
ca elev la un institutor, deoarece acesta este 
însărcinat, cu supravegherea lui. (Demo- 
lombe, XAXXI, No. 604 urm.; Aubry'et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 447, p. 757; Dalloz, Rp. 
Responsabilită, No. 569; Suppl, Respon-, 

4 No. 441; 
Planiol, II, No. 949; Alexandresco, Y, p. 
521, 525). | 
46. lesponsabilitatea personală a ta- 

tălui poate exista, chiar atunci când co- 
pilul minor este plasat ca servitor sau 
ucenic la un stăpân sau elev la un insti- 
tutor, dacă faptul dăunător comis de mi- 
nor este datorit educaţiunei proaste ce 
i-a dat tatăl.sau din cauză că acesta nu 
a corijat instinctele rele ale copilului. (De- 
molombe, XXXI, No. 586; Laurent, XX, 
No. 562; Huc, VIII, No. 40). | 
41. Nesponsabilitatea civilă. a tatălui 

şi mamei pentru faptele dăunătoare ale copilului lor minor, încetează nu numai în 
cele trei cazuri când copilul este plasat 
în ucenicie, în serviciu sau în pensionat, ci în toate cazurile când separaţia de lo- 
cuință este. datorită unci cauze legitime şi are un caracter mai mult sau mai -puţin de continuitate. (Demante ct Colmet de 
Santerre, V, No. 563 bis, I; Dalloz, Râp., Responsabilitc, No. 727; Comp.: Alexan- 
dresco, V, p. 52,, 
48, Astiel, tatăl nu este responsabil de faptele dăunătoare comise de copilul său minor în: timpul cand este “încorporat în 

armată, chiar ca voluntar, (Demolombe, XXAI,_ No. 585; Larombitre, Obligations, 
Art. 1584, No. 2; Aubry et Rau,. cd.. 4-a, IV, $ 447, p. 758; Dalloz.. Rep., Suppl, 
Responsabilit, No. 727; Sourdat, Trait& de la responsabilite, 11, No. 821; Laurent, XX, No. 563; Planioi, II, No.. 949; A- lexandresco, V, p. 521). ” . 

" 49, Deasemenea, tatăl nu este respon- sabil de faptele dăunătoare comise de, copilul său minor, trimis de către el pen-. 
tru a-şi face studiile universitare în alt oraș, când nu i se poate reproşă nici o 
neglijență în luarea măsurilor de  supra- veghere ce necesitau caracterul minorului. 
(Demolombe, XXI, No. 584; Dalloz, Râp., 
uppl., Responsabilit€, No. 728; Sourdat, Trait€ de la responsabilite, II, No. 821;



Art. 1000 

Comp.: Aubry cet Rau, ed. 4-a, IV, $ 447, 
nota 2, Bi 757; Alexandresco, V, p. 522). . 
50, Latăl şi mama sunt răspunzători 

de daunele cauzate 'de copiii lor când îi 
lasă să ducă o viață destrăbălată și va- 

- gabondă. (Alexandresco, V, p. 522). * 
_5Â, În timpul căsătorici, mama nu este 
răspunzătoare -de faptele dăunitoare ale * 
copilului său minor, ci numai tatăl, care 
exercită singur puterea părintească. (Dal- 
loz, Râp., Responsabilite, No, 573; Suppl., 

" hesponsabilită, No. 753; Alexandresco, V, 
p. 518). . . 

529, Astiel, mama în timpul. căsătoriei, 
nu este responsabilă de accidentul cauzat 
de un cal, proprietatea sa, chiar vicios, 
„călărit de copilul său minor, dacă nu i 
se poate impută nici o greşală personală 
şi dacă fiul său minor nu lucră nici ca 
servitor nici ca prepusul său. (Iluc, VIII, 
No. 440). 
538, După altă părere, mama va îi sin- 
gură responsabilă, iar nu tatăl, pentru fap- 
tele dăunătoare comise de copiii lor minori, 
când ci sunt în vârsta fragedă şi fără 
discernământ, deoarece la această vârstă 
paza copiilor este încredinţată, . în mod 
special ci, de natură şi de lege. (Toullier, 
XI, No. 281; Sourdat, Trait de la respon- 
sabilite, II, No. 829). . 
"54, Mama va îi responsabilă, când 
faptul dăunător'a fost comis .de copilul 
său în vârstă fragedă, fără discernământ, 

„dacă tatăl este absent şi deci descărcat 
de răspundere, deoarece nu a avut posibi- 
litatea să împiedice faptul copilului. (Dal- 
loz, Râp., Responsabilite, No. 575; Alexan- 
dresco, V, p. 518). 
-- 55, După încetarea din piaji a tatălui, 
mama este răspunzătoare de faptele dău- 
nătoare comise de copilul său minor. (Dal- 
loz, R&p., Responsabilite, No. 574; Suppl., 
Hesponsabilit€, No. 735; Alexandresco, V, 
p. 518). - . 
5R, Deasemenea, mama este răspunză- 

toare de fapicle dăunătoare. comise de 
copilul său 'minor, în toate. cazurile când 
puterea. părintească asupra copiilor minori 

„trece dela tată la mamă. (Demolombe, 
AXXI, No. 566 urm.; Demante et Colmet 
de Santerre, V, No. 365 bis, III; Dalloz, 
Râp.,  Responsabilit6, No. 574; Suppl, 
Responsabilit, No. 735; EHuc, VIII, No. 
440; Alexandresco, V, p. 518)... i 
57: Astiel, mama este răspunzătoare 

de iaptele dăunătoare comise de copilul 
său minor, după dispariţia tatălui, chiar 
înainte ca. absenţa sa să fi fost declarată. 

" (Marcad6, Art. 1384, No. 2; Dalloz, Rep. 
Responsabint€, No. 574; Suppl., Respon- 
„sabilit& No. 755; Alexandresco, V, p. 518). 
„58, Deasemenea, mama. este. responsa- 

“bilă, după interdicțiunea judiciară sau 
legală a tatălui, i tot timpul cât durează 
interdicţiunea.  (Demolombe, XXXI, No. 
566, 567; Larombitre,. Obligations, : Art. 
1584, No. 3; :Mourlon, II, No, 1692; Mar- 
cadâ, Art. 1584, No. 2; Demanite et Colmet 

__de Santerre,.V, No. 365-.bis, III; Aubry 
ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 447, nota 1, p. 756; 

DESPRE DELICTE ȘI 'QUASI-DELICTE 

"Dalloz, Râp.. Suppl., 

Codul civil 

Sourdat, Trait6 de la responsabilită, II, 
No. 830; Dalloz, it€p., Responsabilit€, No. 
573; Suppl., Responsabilit6, No. 733; Lau- 
rent, x No. 554; Alexandresco, V, p. 
518, 519); . : 

"59, Deasemenea, .în cazul când tatăl 
"a tost condamnat pentru că a favorizat 

prostituțiunca “sau corupţia copiilor săi. 
(Dalloz, hRâp., Responsabilită, No. 574; 
Suppl., Responsabilită, No. 735): 
60. Deasemenea, în cazul când tatăl 

este condamnat la închisoare şi-şi execută 
pedeapsa, cu toate că în acest caz pă- 
strează puterea părintească, însă se află 
în imposibilitate de a supraveghiă pe co- 

iii săi. minori. (Dalloz, Râp., Responsa- 
ilit& No. 574; Suppl., Responsabilitâ, No. 

€22). . 

- 64, După desfacerea căsătoriei prin 
divori, mama este răspunzătoare pentru 
faptele dăunătoare comise de copiii săi 
minori, care .au fost daţi în paza sa. (De- 
molombe, XXXI, No. 568; Marcade, Art. 
15S4, No. 2; Aubry ct Rau, cd. 4-a, IV, 
$ 447, p. 558; Dalloz, R6p., Responsabilite, 
No. 574; Suppl.,: Responsabilite, No. 733; 
Laurent, XX, Na 534: Huc, VIII, No. 440; 
Alexandresco, V, p. 520). 
G2, In caz când soții sau despărţit 

de fapt unul de altul prin bună înţelegere, 
şi copiii minori au fost luaţi de mamă în 
aza sa, după o părere, în acest caz, tri- 
unalele vor apreciă în mod suveran, 

după împrejurări, care dintre soţi va tre- 
bui să fie 'declarat responsabil de faptele 
dăunătoare ale copiilor lor minori. (La- 
rombitre, Obligations, Art. 13584, No. 3; 

" Dalloz, Râp., Suppl., Responsabilii6, No. 
734): - 
63. După altă părere, în acest caz, res- 

ponsabilitatea civilă a tatălui pentru fap- 
tele. dăunătoare ale copiilor săl minori va 
subsistă. (Demolombe, XXXI, No. 569; 

Responsabilit€, No. 
55 . - 

- 64, In cazul când tatăl este plecat în- 
tr'o călătorie lăsând copilul său minor în 
paza mamei, după o părere, responsabi- 
itatea pentru faptele dăunătoare ale co- 
pilului. în timpul lipsei tatălui, va in- 
cumbă mamei,: deoarece tatăl se găseşte 
în imposibilitate de a supravegheă pe co- 
pilul său minor. (Toullier, XI, No. 278, 
981; Larombitre, Obligations, Art. 1384, 
No. 3; Maread6, Art. 1584, No.2). 
65, După altă părere. în acest caz res- 

ponsabilitatea va incumbă tot tatălui de- 
oarece. faptul călătoriei sale nu constitue 
o împrejurare de natură a face să înce- 
teze, chiar pentru un scurt timp respon- 
sabilitatea civilă. (Aubry ct Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 447, nota 1, p. 757: Huc, VIII. No.. 
440: Alexandresco, V,.p. 519): - 
66, Mama naturală care a recunoscut 
pe copiii ci naturali, va fi răspunzătoare 
de delictele şi quasi-delictele comise de ei, 
deoarece are puterea părintească asupra. . 
lor. (Alexandresco, V, p. 520). | 
67. Dacă:copilul a tost recunoscut:nu-. 

mai de tată sau dacă copilul a. dovedit 

— 566 — *



- zițiune 

"rece 

" slabă:de spirit sau ale risipitorului 

Codul civil 

„ paternitatea în cazul prevăzut de art. 307 - & civ. rom. tatăl va putea fi declarat răs- punzător de delictele şi quasi-delictele co- mise N copil. (Alexandresco, V, p. 520, nota 4). 
68, Tutorul, după o părere, este res- ponsabil civil pentru faptele dăunătoare comise de minor, ca şi tatăl și mama, cu toate că legea nu prevede nici o dispo- 

în această privinţă. .(Duranton, XILI, No. 749; Larombiere, Obligations, Art. 1594, No. 6; Mourlon, II, No. 169; Marcad€, Art. 1384, No..2; Aubry et Rau, „ed. 4-a, IV, $ 447, nota 11, p. 75S; Muteau, De la responsabilit€ civile, p. 127; Dalloz, Rep. Responsabilită, No. 5s8;  Sourdat, “Trait6 de la responsabilite, II, No. 845). 69, In cazul când mama tutoare legală se recăsătorește, soțul ci cotutor va fi deasemenea responsabil. (Sourdat, Traite "de la responsabilite, II, No. 845), 
70. Dună altă părere, dispoziţiunile art. 1584 c. civ. fr. (1000 e. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea tutorului, deoa- prezumpțiunca legală de responsabi- tate prevăzută de acest articol nu se „Poate întinde prin analogie şi la alte ca- zuri neprevăzute de lege, aşă încât tutorul va fi responsabil, numai când, după drep- tul comun, va există vreg greşală în sar- cina sa. (Demolombe, XAXI,- No, 558; De- mante ct Colmet de Santerre, .V, No. 363 bis, IV; Dalloz, Râp., Suppl., Responsa- bint6, No. 738; Laurent, X „ No, 555; Huc, VIII, No. 440; Alexandresco, YV, p. 525). „1, Oricare părere sar adoptă, tuto- rul nu poate fi făcut responsabil de fap- tele dăunătoare ale minorului, atunci când locueşte cu altă persoană în virtutea unei cauze legitime. (Dalloz, Rep., Responsa- - brut, No. 589; Sourdat, Trait de Îa res- " ponsabilit€, II, No. 844). 
72, Astfel este când minorul este pla- ” sat într'o instituţiune în calitate: de elev sau Ja un stăpân în calitate de servitor * sau de ucenic. Sourdat, Trait6 de la res- ponsabilite, II, No. 844). | 
2. Deasemenea, când 'din cauza .vâr- stei sale sau a sexului său, copilul minor „este încredințat unei rude a copilului pen- tru a-l îngriji, caz în care responsabilita- tea va incumbă acestei rude. (Sourdat, Trait€ de la responsabilite, II, No. 844). 74, Tutorul. unui major. interzis nu "este responsabil de faptele dăunătoare co- „mise de interzis, mai ales că nici părinţii - unui major e “ tele 

dement nu răspund fap- 
dăunătoare ale acestuia, (Demolombe, XXAI, No. 594; Dalloz, Rep. Su pl., Res- onsabilite, No. 738; Sourdat, Ratus d ă _responsabilit€, II, No. 846 bis). 75. Curatorul unui minor emancipat “ nu cste responsabil de faptele dăunătoare "ale acestuia. (Demolombe, XXXI, No. 593; „Larombitre, Obligations, Art. 1584, No. 

»p ” 6; Alexandresco, „ 525). 
16..Consiliui judiciar nu este respon- "“sabil de “faptele „dăunătoare ale persoanei 

us sub 
consiliu judiciar. (Demolombe, X I, No. 

— 56 

DESPRE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE 

„, Alexandresco, 
“. 29, Bărbatul, 

Art. 1000 

595; Larombitre, Obligations, Art. 1384, No. 6; Alexandresco, V p. 525). 47, Persoanele. care îngrijesc de un minor din caritate, nu sunt. responsabile de faptele dăunătoare comişe de acesta. (Demolombe, XXXI, No. 593). 
78. Deasemenea, responsabilitatea pre- văzută, de art. 1584 c, civ. fr. (1000 c. civ, Tom.), nu se întinde la alți membri ai familiei cum sunt ascendenţii, fraţii, suro- rile, chiar dacă s'ar stabili că aceste rude sunt capii şi administratorii casei. (La- rombicre, Obligations, Art, 1584, No. 5; Muteau, De la responsabilită civile, p. 177;. 

V,p.5%5) 
în principiu, nu este răspunzător de delictele şi quasi-delictele comise. de soţia sa, fie că ca este majoră, fie că este minoră; (Merlin, Repertoire, Dâlit, $ 8; Mari $.3; Cucstions e droit, Mari $ 1, 2; Toullier, XI, No. 279; Duran- ton, XIII, No. 720; Demolombe, XXXI, No. 597; Larombitre, Obligations. Art, 1384, No. 7; Marcade, Art. 1334, No. 2; Mass6 ct Vergâ sur Zachariac, IV, $ 628, text şi nota 13, p. 26; Muteau, De la responsa- bilit€ civile, p. 185 urm.; Demante et Col- „met de Santerre, V, No. 365 bis, V; Aubry 

.Sabilit€, No. 745; 

et Rau, cd. 4-a, IV, $ 447, nota 49, p. 767; Dalloz, Rep. Responsabilite, . No. 59; Suppl., Responsabilite. No.. 742; Laurent, XA, No. 607, 608; Huc, VIII, No. . 445; Alexandresco, V, p. 515, nota 2). 
80. Bărbatul: poate fi responsabil di- rect, când a participat personal la faptul dăunător comis de soţia sa. (Dalloz, Râp., Responsabilită, No. 594; Suppl., .Respon- 

Sourdai, Trait de la „responsabilite, II, No. 830). 
81. Deasemenea, bărbatul este răspun- - zător atunci când în virtutea autorităţii „personale care îi aparține, nu a împiedecat 

"putea so. facă. (Dalloz,: 
) 

faptul dăunător comis de soția sa, deşi 
Rep., Responsa- „bilit6, No. 594; Suppl,, Responsabilit€, No. 

“sa. (Dalloz, 

745; Sourdat, Trait€ de la responsabilii, „ILNo. 850). 
82. Bărbatul nu. este obligat să exer- cite asupra femcei sale acecas suprave- ghere pe care este obliat tatăl s*o exer- cite asupra copilului său şi deci în prin- 

vința sa nu există prezumpțiune de ne- " glijență ci va fi răspunzător numai atunci când a avut posibilitatea actuală ca să împiedice faptul dăunător şi nu a făcut-o. Dalloz, R&p., Responsabilite, No. 594; uppl., Responsabilite, No. 743: Sourdat, Trait de la responsabilits, II, No. 851).: 83, In acest caz, partea care 'a suferit preju iciul va fi obligată să faci dovada că bărbatul este 'în greşală'că a putut să împiedece faptul dăunător comis de Soţia 
€p.. Responsabilit6, No. 594; „Suppl, Responsabilite, No. 743). 

- Questions da droit, Mari, No. 2; L 

( 

84. Bărbatul este răspunzător ca orice comitent, când femeea sa a lucrat în: ca- lităte de prepusă a soțului său. (Merlin, 
arom- bi&re, Obligations, Art. 1384, No. 7; Mar- cadâ; No. 1584, No. 2; Dalloz, Râp., Con-



„Art, 1000 DESPRE DELICTE 

trat de mariage, No. 992; Responsabilit, 
"No. 595; Suppl, Responsabilite, No. 743; 
Muteau, De la responsabilite civile, p. 185 
urm.; Sourdat, Trait de la responsabilits, 
IL. No. 857; Laurent, XX, No. 608; Huc, 
VIII, No. 445; Alexandresco, V, p. 545, 
nota 2. . 
-85, Autorizaţia generală dată de băr- 

bat soției sale pentru a face comerţ, cu- 
prinde numai contractele şi alte fapte 
licite necesare pentru exercitarea comer- 
iului. (Walloz, Rep., Suppl., Responsabilite, 
No. 747). 
88, Când delictul a fost comis de fe- 
mee în exercitarea unui mandat expres sau, 
tacit pe care i l-a dat bărbatul său, acesta 
nu poate fi condamnat solidar numai în 
virtutea mandatului singur, ci numai a- 
tunci când s'ar stabili și complicitatea sa 
la comiterea faptului dăunător. (Dalloz, 
Rep.. Contrat de mariage, No. 993). 

87. Femeca nu cste responsabilă de 
faptele dăunătoare comise de bărbatul său, 
„chiar când acesta se află în stare de de- 
menţă şi ncinterzis; faptul femeei de a nu 
fi provocat interdicţia bărbatului său, nu 
poate constitui o culpă din partea sa. 
(Merlin, Repertoire, Femme, p. 658, No. îi; 
Demolombe, XXXI, No. 602: Larombitre, 
Obligations, Art. 1384, No.7; Aubry et Rau, 
cd. 4-a, IV, 8 447, p. 768; Muteau, De la 
„Responsabilită civile, 186:  Sourdat, 
Trait6 de la responsabilite, II, No. 867; 
Laurent, XX, p. 611; Alexandresco, V, p. 

"516, nota). 
88. Potrivit dispoziţiunilor art. 1384 al. 

3 c. civ. îr. (1000 al. 5 e. civ. rom.). co- 
mitenţii sunt responsabili de prejudiciul 
cauzat de prepuşii lor în funcțiunile ce Ii 
s'au încredinţat. Aplicaţiunea principiului 
“acestei responsabilităţi, presupune în mod 
necesar. înainte de toate, existenţa rela- 
țiunei dela comitent la prepus între două 

ersoane,. (Demolombe, XXXI, No. 621; 
omp.: Alexandresco, V, p. 527, 528). 
89. Pentru aplicaţiunea +principiului 

responsabilităţii comitentului de faptele 
prepusului său, este indiferent dacă pre- 
usul este major sau este minor. (Dermo- 
ombe, XXXI, No. 620; Alexandresco, V, 

p. 528). : | N 
90. Deasemenea, este indiferent dacă 

“prepusul locueste sau nu cu  comitentul. 
- (Demolombe, XXXI, No. 620; Alexandresco, 

„V, p. 528). - 
91|, Deasemenea, este indiferent dacă 

prepusul este salariat șau nu de către co- 
mitent. (Demolombe, XXXI, No. 620; Ale- 
xandresco, V, p. 528). 
99. Responsabilitaiea comitentului: pen- 

tru faptele prepusului există chiar dacă 
contractul, care îi uneşte are un caracter 
ilicit sau ilegal. (Dalloz, Rep., Suppl., Res- 
ponsabilit, No. 790). 
„9%, Principiul responsabilităţii “civile 
a comitenţilor pentru faptele dăunătoare 
ale prepușilor, îşi găseşte aplicaţiunea-nu 
numai simplilor particulari ci şi Statului, 
„judeţelor, :: comunelor, _şi__administraţiilor 
publice. (Demolombe, XĂĂI, No. 637;.La- 

' 

ȘI QUASI-DELICTE Codul civil 

rombitre, Obligations, Art. 1384, No. 15 
urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 417, text 
şi notele 16, 17, 18, p. 759, 760; Dalloz, Rep. 
Responsabilită, No. 602; Laurent, XX, No. 
590 urm.; Iluc, VIII, No. 4417; Alexan- 
dresco, V, p. 529, 547 urm.). 
94, Persoana morală este direct respon- 

sabilă de actele reprezentanţilor săi cari au 
calitatea să lucreze în numele ei, în vir- 
tutea dispoziţiunilor art. 13S2 şi 1385 c. civ. 
Îr. (998 şi 999 e. civ. rom). (Muteau, De 
la responsabilit€ civile, p. 262; Alexan- 
dresco, V, p. 544). 
"95, Persoana morală poate fi responsa- 
bilă şi pe baza art. 1384 c. civ. îr. (1000 c. 
c. rom.), dacă are prepuși şi aceşti prepuşi 
cauzează o daună. (Alexandresco, Y, p. 
544, 545). - 
96. Comitentul este responsabil de fap- 

tele dăunătoare comise de prepusul său în 
executarea lucrărilor cu care l-a însărci- 
nat, chiar când acele lucrări le-a dobândit 
[rin licitaţie publică, deoarece ţinerea unei 
icitațiuni nu schimbă obligaţia care re- 
zultă din art. 1584 c. civ. îr. (1000 c. civ. 
rom.). (Alexandresco, Y, p. 528, nota 4). 
97, Prin prepus, în sensul prevăzut de 

art. 1584 c. civ. îr. (1000 c. civ. rom), se 
_ înţelege, în principiu, persoana care ține 

locul altei persoane într'o gestiune deter- 
minată şi care nu lucrează decât sub or- 
dinele, sub supravegherea şi direcţiunea co- 
mitentului, astfel încât acesta din urmă 
este considerat totdeauna că a lucrat în 
mod voluntar prin intermediul primei per 
soane. (Demolombe, XXXI, No. 619; Dalloz, 
Rep., Responsabilită, No. 603; Sourdat, 
Trait€ de la responsabilit€, II, No. 887; 
Iluc, VIII, No. 444; Alexandresco, YV, p. 
528, nota 1). 
98. Responsabilitatea comitentului pen- 

iru prejudiciul cauzat de prepusul său se 
bazează, după o părere, pe prezumpţiunea 
legală a unci greseli personale a comitentu- 

-lui în alegerea prepusului sau în instruc- 
„ţiunile pe care le-a dat prepusului. (La- 
rombitre, Obligations, Art. 1384, No. îi; 
Auory.ct:Rau, ea. 4-a. IV, $ 447. p. 761; 
Dalloz. Râp., Suppl., Responsabilite, No. 
750; Sourdat, Trait€ de la responsabilită, 

„II, No. SS7 urm). 
| 9, După altă părere, prezumpţiunea le- 
gală de responsabilitate prevăzută de art. 
1584 c. cir. fr: (1000 c. civ. rom.), se ba- 
zează numai pe greșala pe care sunt pre- 
supuși că au. comis-o stăpânii îi comitenţii 
alegându-și prost prepuşii lor. (Demotombe, 
XAXI, No. 610; Demante cet Colmet de 
Santerre, V, No. 565 bis, VII; Dalloz, Rcp., 

- SupplL.,. Responsabilite, No. 751; Laurent, 
XX, No. 570 urm.; IHuc, VIII, No. 444%; 

„Alexandresco, V, p. 529). , 
100. Comişii unui comerciant, însărci- 

naţi 'de către aceştia cu gestiunea comer- 
țului, sunt prepuşii săi pentru operaţiunile 
comerciale şi prin urmare, acest comerciant 
este responsabil civil de daunele cauzate de 
ei în exercitarea funcţiunilor ce li.s'au în- 
credinţat. (Sourdat, Traii€ de la responsa- 

_bilit6, IL, No.. 888; Alexandresco; V, p. 532). 

a — 368 —



_Jat şi care 

Codul civil 

„101, Lucrătorii care lucrează pentru un antreprenor sau sub direcţiunea sa. sunt prepuşii acestuia de a căror fapte dăună- toare este răspunzător. (Pothier, Louaze, No. 425; Dalloz, Râp., Responsabilite, No. 606; Suppl., Responsabilite, No. 765; Bau- dry et Malu, Louage, II, No. 1907 urm.; Alexandreseo, V, p. 534, 352), 
102. O socictate industrială este res. 

ponsabilă de daunele cauzate de Iuncţio- narii şi lucrătorii săi în general. (Dalloz, Rep...  Suppl.. Responsabilită, No. 765; Comp.: Alexandresea, V, p. 5532). 
103, O societate industrială este respon- sabilă de daunele cauzate de lucrătorii săi tocmiţi cu bucata sau cu ziua. (Dalloz, R€p., Suppl., Responsabilite, No. 765: Sourdat, Trait€ de la responsabilite, II, No. 889). 
104. Companiile de căi ferate sunt Tes- ponsabile de aptele sau neglijenţa funcţio- narilor sau lucrătorilor, comise în serviciul lor.: (Muteau, De la responsabilit& civile, p. 210 urm.; Dalloz, Râp., Suppl., Respon- sabilit, No. 765; Laurent, XX, No. 597; Alexandresco, Y, p. 554). 

zător de faptele comise în funcțiunile în- credinţate portarului acestei case, deoarece portarul _este  prepusul proprietarului. (Muteau, De la responsabilite civile, p. 196, 204, 206; Dalloz, Râp., Su pl, Responsabi- lite No. 778; Iluc, VIII, N, 445: Planiol, II, No. 949; Alexandresco, V, p. 531). 
1068. Un antreprenor căruia proprieta- rul i-a încredinţat executarea unei lucrări în antrepriză, fără a-și rezerva nici direc- țiunca nici supravegherea, nu este prepu- sul proprietarului, aşă încât, în acest caz, proprietarul nu poate fi făcut răspunzător decât de daunele provenite dinir'o greşală personală, dovedită contra lui, fie în ale- gerea antreprenorului, fie în condițiunile pe care le-a pus antreprenorului prin con- tract. (Larombitre, Obligations, Art 1354, No. ii; Aubry et Rau, cd. i-a, IV, S 447, iext şi nota 35, p. 701; Dalloz, Râp., Res- onsabilit€, No. oil; Suppl., Responsa- Vulită, No, 755; Sourdat, Trait6 de la responsabilite, I1, No. 892; Huc, VIII, No. 445; Comp.: Demolombe, XXXI, No. 622; Laurent, XX, No. si; Alexandresco, V, p. 552, nota 1). | 
107. Antreprenorul nu este prepusul proprietarului, chiar dacă proprietarul şi-a rezervat prin contract, nu un drept de di- recțiune, ci un simplu drept de suprave- ghere generală, în scopul de a observa ca antreprenorul să-şi execute în mod exact obligaţiunile sale, fără ca lucrătorii să poată primi: alte ordine decât dela antreprenor. : "(Dalloz, Rep., Suppl., Responsabilită, No. 701; Comp”: Alexandresco, V, p. 532, „nota 1). - - 
108. Meseriașul sau lucrătorul care e- xercită o profesiune determinată şi căruia cineva i sa adresat în mod accidental pen- tru a-i face,o anumită lucrare, după o părere, este prepusul aceluia care l-a anga- J cci este răspunzător de preiu- diciul cauzat de prepus în executarea lu- 

DESPHE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE 

105, Proprietarul unei case este răspun- 

Art. 1000: 

crării comandate. (Toullier, XI, No. 254; Larombicre, Obligations, Art, 1584, No. 10; Laurent, XX, No. 578). , 109. După altă părere dominantă, me- scriaşul și lucrătorul care exercită o pro- fesiune determinată şi căruia cincta i s'a adresat în mod accidental pentru a-i face o ucrare, nu este prepusul celui care l-a an-. gajat. (Demolombe. XXĂL, No. 6%; Aubry! ct Rau, ed. 4-a, lv, Ş 4417, nota 25, p. 76i, 202; Dalloz, Rep. Nesponsabilite, No. 613; Suppl.,  Responsabilite, No. 759; Sourdat, Trait& de la responsabilite, I[, No. 890; Pla- niol, II, No. 949). 
11Q. După această a doua părere, stă- pânul lucrării numai atunci ar fi respon- sabil, dacă alegerea meseriașului sau lucră- torului ar denotă din partea sa o impru- denţă, bazată pe incapacitatea notorie sau capacitatea îndoclhică a lucrătorului, iar responsabilitatea în acest caz s'ar bază nu pe art. 15$S4 c. civ. fr. (1000 e. civ. rom.), ci: - pe art, 15$2 și 1383 c, civ. (r., (998 şi 99) c.. civ. rom.). (Dalloz, Rep., Responsabilită, No. 615; Sourdat, Trait& de la responsabilite, LI, No. $01), Îi 
(îi. O persoană nu poate fi responza- bilă pentru faptele unui lucrător căruia i Sa încredinţat să facă o lucrare în altă arte decât locuinţa proprietarului. (Dal- oz, Râp., Responsabilitâ, No. 617; Suppl, Responsabilite, No. 771). | | 112. Locatarul sau arendașul. nu este prepusul proprietarului, deoarece între a- ceste persoane nu există o legătură de sub. : ordonare, (Loullier XI, No. 146 urm: De-. molombe, AXXI, No. 026; Aubry ct Rau, cd. s-a, IV, $ 417, text și nota 55, p. 763; Dalloz, Rep., Responsabilită. No. 615, 616; Suppl., Responsabilită, II, No. 781; Sour- dat, Trait6 de la responsabilită, II, No. $95; Laurent, XX, No. 613; Alexandresco, 7 p. 535, nota 2), 
118, Potrivit acestui principiu, locatarul Sau arendașul nu obligă pe proprietar prin faptele sale ilegale sau abuzive e iolosinţă, "decât dacă acest mod de folosinţă este efec- tul necesar al stipulajiunilor din contract. (Dalloz, Rp. Suppi., Responsabilii6, No. 

781). - : ! 
| 14. Persoanele întrebuințate accidental şi închiriate de stăpânul său patronul lor, unci alte persoane, nu sunt prepuşii acestei persoane care a luat în chirie serviciile lor entru. un serviciu determinat. ; (Dalloz, hp. Responsabilită, No. 614; Suppl., Res- . ponsabilit€, No. 773; Sourdat, Traitg de la responsabilite, II, No. 894). : 
115. Astfel, când se închiriază o tră- sură cu cai şi vizitiul, accidentul întâmplat prin faptul vizitiului sau cailor, va îi re- parat: de  atreprenorul care a. închi- riat:0, iar nu de persoana care a luat trăsura cu chirie. (Dalloz, Rep. Responsa- bilite, No, 614; Suppl.,: Responsabilite, No. . 775: Sourdat, Trait& de la responsabilită, II, No. 894). 
116. Dacă însă persoana” care a luat irăsura cu chirie, a contribuit 'la accident -: prin ordinele particulare ce le-a dat sau 

e a 
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prin alt fapt, ca va fi responsabilă de acci- - 
entul întâmplat. (Sourdat, Trait€ de la 

responsabilii, II, No. 894). 
„447. Deasemenea caracterul accidental 
'al întrebuințării unei persoane, de către o 
alta, nu exclude responsabilitatea civilă a 
persoanei ce întrebuinţează serviciile alteia, 
dacă în momentul comiterei faptului dăună- . 
tor există starea de subordonare între aceste 
persoane şi aceasta, chiar în cazul când o 
persoană este detașată în serviciul altei 
persoane de un stăpân sau patron al cărei 
repus este în mod obisnuit. (Dalloz, Rep., 
uppl., Responsabilită, No. 773). 

| 18. In principiu, o societate este res- 
ponsabilă de faptele prepuşilor săi ca şi 
un particular; astfel o societate este res- 
ponsabilă de quasi-delictul comis de unul 
intre membrii săi în gestiunea care i-a 

fost încredinţată. (Muteau, De la zespon- 
sabilite civile, p. 215 urm.; Dalloz, Rep. 

* Suppl., Responsabilit, No. 786; Laurent, 
XX, No. 575; Huc, VIII, No. 445;.Alexan- 
dresco, V, p. 531). ! 
"149. Deasemenea, o societate în coman- 

dită este responsabilă de manoperele frau- 
duloase și de actele dolozive comise de 
girant în gestiunea societăţii, deoarece ge- 

- vantul reprezintă societatea în comandită în 
relujiunile cu_terţele persoane. (Dalloz, 
Rep., Suppl.,_Responsabilit6, No. 787; A- 
lexandresco, V, p. 531). " „ 

(120. Gerantul unei societăţi nu este 
responsabil personal de faptele prepuşilor 
inferiori, ci această responsabilitate incumbă 
societăţii. (Dalloz, Rep., Suppl., Responsa- 
bilit€, No. 788). ! 

124. Pentru stabilirea responsabilităţi 
“civile a comitentului, în caz de mandat 
expres, relațiunile de comitent şi prepus 
care există între două persoane, pot îi do- 
vedite prin contractul intervenit între părți. 
Dalloz, Rcp., Responsabilite:No. 629; Sour- 

gat, “rait6 de la responsabilit€, I[, No. 
14). : : 
122, In cazul când nu sa încheiat un 

contract scris sau dacă tertele persoane 
- nu-şi pot procură un act scris, relaţiile de 
comitent și prepus yor puteă Îi dovedite 

"prin mărturisire, jurământ, marturi şi chiar 
simple prezumţiuui de fapt care sunt lă- 
“sate la aprecierea suverană a tribunalelor. 
(Dalloz, I€p., Responsabilit6, No. 629; Sour- 
dat Traite de la responsabilii6, II, No. 

1 23. Farmaciştii răspund de erorile co- 
mise de elevii lor. (Mutcau, De la respon- 
sabilite, civile, p. 229, 230, 606, 607; Ale- 
xandresco, V, p. 556). | 
(24. Comitentii sunt responsabili de fap- 

tele sub-prepuşilor care au fost aleşi de 
prepuşii lor. (Larombitre, Obligations, Art. 
1384, No. 8; Laurent, XX, No. 574; Alexan- 
dresco, V, p. 536). .. ! 
_125. Portărelul care a aplicat un se- 
chestru nu este în principiu, responsabil de 
faptul custodelui pe care l-a ales, decât 
atunci când se constată din partea sa, în 

- această alegere, o greşală sau o neglijență. 
(Carre et Chauveau, Lois de la procedure, 

DESPRE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE 
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IV, No. 2062; Dalloz, Rep., Responsabilitâ, 
_No. 650; Sourdat, Traite de la responsabi- 
lite, II, No. 900; Garsonnct, Traitc thcori- 
aue ct pratique de procedure, 1V, $ 346, 
p. 259). . 
_1296,. In cazul când portărelul a făcut 

o greșală în alegerea custodelui, el poate fi 
declarat responsabil de deturnarea bunuri- 
Lor sechestrate, (Dalloz, Rep., Huissier, No. 
115). 
127, Comitenţii sunt responsabili civil 

de prejudiciul cauzat de prepuşii lor în 
funcțiunile ce li.s'au încredinţat, chiar dacă 
aceştia au lucrat din propria lor inițiativă, 
fără ordin sau instrucțiuni dela comitent. .. 
(Toullier, XI, No. 284; Demolombe, XXĂXI, 
No. 612; Larombitre, Obligations, Art. 1584, 
No. 8: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 4iz,. 
text şi nota 14, p. 759; Alexandresco, V, 
p. 528). , 

128, Responsabilitatea civilă a comiten- 
tului se găseşte restrânsă la ceeace a făcut 
prepusul în funcţiune sau cu ocazia exer- 
cităru funcţiunii ce i-a fost încredințată, 
deoarece pentru ca responsabilitaiea comi- : 
tentului să fie angajată, se cere ca să existe 
o .relaţiune între faptul dăunător şi func- 
jiunea prepusului. (Toullier, XI, .No. 286 
urm.: Duranton, XIII, No. 724; Demolombe, 
XXI, No. 6i5urm.; Larombitre, Obliga- 
tions, Art, 1384, No. 9: Aubrv et Rau, cd. 
4-a, IV, $ 447, p. 701; Dalloz, Rep., Respon- 
sabilit€, No. 624; Suppl., Responsabilită, 
No. 794; Laurent, XX, No. 583;.Huc, VIII,. 
No. 449; Sourdat, Trait€ de la responsabi- 
lit6, II, No. 902; Planiol, II, No. 910; Ale- 
xandresco, V, p. 528, 556). ' 

129. Pentru ca responsabilitatea comi- 
tentului să fie angajată de faptele dăună- 

_toare comise de prepus cu ocazia c€xer- 
citării funcjiunii sale, trebueşte ca actul 
comis cu ocaziunea exercitării funcţiunii 
să fie el însuşi un act al funcţiunii sale. 
(Demolombe, XXXI, No. 615)... 
130. Când actul dăunător este străin de 

funcțiunile prepusului, responsabilitatea ci- . 
„vită a comiteniului nu este angaiată. (Aubry 
ct Rau, cd. 4-a, IV, $ 447, p. 76t; Dalloz, 
Rep; Responsabilit€, No. 624; Suppl., Res- 
ponsabilit6, No. 794; Huc, VIII, No. 449; 
Alexandresco, V, p. 537, nota. , 

13 |, Cu toate că responsabilitatea civilă 
a comitentului presupune un fapt îndeplinit 
în funcțiunea încredințată prepusului, totuşi 

Pilităţii comiten- 
tului nu se poate cere conformitatea acestui 
îapt cu mandatul şi instrucţiunile date de - 
comitent. (Dalloz, Rep., Responsabilite, No. 
627; Suppl.; Responsabilitâ, No. 795), 

139. Comitentul nu poate invocă ca 
scuză pentru a scăpă de responsabilitate, 
faptul că prepusul a comis actul dăunător 
“cu toată apărarea sa şi în disprețul infonc- 
țiunilor prohibiilive cele mai formale ce 
i le-a făcut pentru a nu comite actul. (De- 
molombe, XXXI, No. 612; Dalloz, Rep. Res- 
ponsabilitc, No. 627; Suppl., Responsabilită, 
No. 795). . 

123, Criminalitatea faptului dăunător 
comis de prepus sau prohibiţia sa prin o 
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lege specială, nu constituese un obstacol la 
responsabilitatea civilă a comitentului, de- 
„oarece pentru ca această responsabilitate să 
fic angajată, este deajuns dacă funcțiunea 
a fost mijlocul comiterii crimei sau delic- 
tului. (Demolombe, XXXI, No. 614; Larom- 
bicre, Obligations, Art. 1384. No. 9; Dalloz, 
Rep;, Responsabili, No. 627; Suppl., les- 
ponsabilit€, No. 795: Laurent, XX, No. 586). 
134, Astfel, când portarul unei case, cu 

ocazia facerii unui act, privitor la funcţiu- 
nca sa, aduce o injurie unuia dintre locatari, 
acesta are dreptul să ceară înlocuirea por- 
tarului şi oblisarea proprictarului la daune- 
interese. (Sourdat, Traite de 
lite, II, No. 919 bis). 

135. Comitentul nu este responsabil de 
faptele dăunătoare comise de prepusul său, 
când aceste fapte, prin natura lor însăși, 
sunt străine mandatului ce i l-a dat comi- 
tentul, încât nu constituese exercițiul chiar 

DESPRE  DELICTE: ȘI QUASI-DELICTE 

la responsabi- 

abuziv al unui mandat, ci uzurparea unui , 
mandat. (Dalloz, Rep., Suppl., Hesponsabi- 
lite, No. 796). 

când prepusul s'a prezentat şi a fost con- 
siderat de victima faptului, ca lucrând 
pe comptul său personal, cu 
actul păgubitor face parte din acele pe 
care prepusul cră însărcinat să le facă. 
(Dalloz, €p„ Suppl. Responsabilite, No. 
799). ! : 
137. Comitentul este responsabil, când 

i se impută o greşală personală, cu toate 
că este vorba de acte pe care prepusul 
nu era însărcinat să le facă, însă în acest 
caz, responsabilitatea comitentului se ba- 
zează nu pe art. 1384 ce. civ. îr. (1000: c. 
c. rom.), ci pe o greșală directă în baza 

„art. 1582 și 1385 e. c. îr.. (998 şi 999 e. 

136. Comiteniul nu este responsabil! 

toate că: 

e. rom.). (Dalloz, Rep., Responsabilită, No. ă 

138. Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran constatând dacă faptele . dăună- 
toare sunt privitoare la funcțiunea pre- 
pusului (Dalloz, Rp., Suppl., Responsa- 

ilite, No. 803), 
139, Responsabilitatea  comitentului 

pentru faptele dăunătoare comise de pre- 
pus cu ocazia funcţiunci ce i s'a încredin- 
țat, are loc faţă de orice persoană care 
a suferit paguba. (Dalloz. Rep, Responsa- 
bilite, No. 650; Suppl., Responsabilite; 
No. 804). 

140. Astfel, 
mai mulți agenţi 
tori, este responsa 
delictele comise de 

acel care întrebuinţează 
repuşi, servitori, lucră- 
n de delictele şi quasi- 
fiecare dintre ei faţă 

de ceilalți şi (aţă de terţele persoane. (De- 
molombe, XXXI, No. 628; Larombitre, O- 
bligations, Art. 1334, No. 9; Marcadă, Art. 
1584, No. 4; Aubry et R 
3 447, text şi nota 19, p. 460; Dalloz, Râp., 
Responsabilitâ, No. 630; Suppl., Respon- 
sabilit6, No. 804; Sourdat, 'Traite !de 
la responsabilite, II, No. 911). | ! 

|41. Comitentul nu se poate exoneră 
prin convenţiune de greşala prepusului 
său, deoarece greşala acestuia este consi- 
derată 'ca greşala sa, şi el răspunde de 

o 

au, cd. 4-a, IV, 

[i 
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faptul că a ales.rău pe prepusul său sau 
că nu l-a supravegheat indeajuns, (Sour- 
dat, Trait& de la responsabilite, Il. No. 
796: Comp., Contra: 
539). 

142, Responsabilitatea  comitentului 
pentru - faptele prepusului încetează când 
se va dovedi existenţa unui fapt fortuit 
sau a unei greșeli imputabile persoanei 
prejudiciate. (Demolombe. XXXI, No, 611; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 406, p., 630; - 
Sourdat. Trait de la responsabilitâ, II, 
No. 905; Alexandresco, YV, p. 537). 

143. Poirivit dispoziţiunilor ari. 1584 
al. 3 c. civ. în. (1000 al. 5 c. civ. rom), 
stăpanii sunt responsabili de pagubele 
cauzate de servitorii lor în. funcțiunile ce 
li sau încredințat. Regulele aplicabile la 
responsabilitatea comitenţilor pentru fap- 
tele prepuşilor lor “îşi găsesc aplicaţiu- 
nea şi la responsabilitatea stăpânului pen- 
tru faptele servitorilor lor, deoarece ser- 
vitorii sunt o clasă particulară de prepuşi. 
(Dalloz, Râp., Resnonsabilit, No. 689; 
Suppl., Responsabilite., No. 894; Sourdat, 
Trait6 de la responsabilite, No. 915; Comp.: 
Alexandresco, V, p. 527). 
"444. Pentru. ca stăpânul să fie res- 
ponsabil de prejudiciul cauzat de ser- 
vitorii săi, ca şi la responsabilitatea co- 
mitentului pentru prejudiciul cauzat de 
prepuşii săi, nu este necesar ca să existe 
comunitate de locuinţă.  (Demolombe,. 
XANI, No. 620; Alexandresco, V, p. 528). 
145. Pentru ca stăpânul să fie respon- 

sabil de prejudiciul cauzat de servitorul 
său, este indiferent dacă servitorul este 
major sau este minor. (Demolombe, XXXI, 
No, 620; Sourdat, Trait& de la responsa- 
Dilite, IL, No. 927; Alexandresco, V, p. 
528). ” | 

146. In cazul când servitorul este mi- 
nor şi locueşie la stăpânul său, trebueste 
de cercetat dacă răspunderea stăpânului . 
se bazează pe dispozițiunile art. 1584 al. 
5 e. civ. în. (1000 al. 5 ec. civ. rom), sau 

e dispoziţiunile art. 1584 al. 2 şi 4 c. civ. 

lexandresco, V, p. 

r. (1000 al. 2 şi 4 c. cit. rom.). (Sourdat, . 
Trait€ de la responsabilită, LI, No. 927). 

- 1417, Servitor se numeşte acela care 
pentru o plată sau indemnizare oarecare, 
se obligă a pune serviciile sale personale - 
la dispozițiunea unei case, unei familii, 
unei autorităţi, unui stabiliment de bine- 
facere sau de utilitate publică, unei per- 
soane, unui otel, ori averei acestora, cu 
ziua, cu săptămâna, cu luna, cu. anul sau 
pe mai mult timp. (Demolombe, XXXI, 
No. 619; Larombitre, Obligations, Art.. 
1584, No. 8; Muteau, De la responsabilite 
civile, p. 191, 192; Alexandresco, V, p. 527, 
nota'.4). 
"148. Regulele aplicabile responsabili- 
tății civile „a: comitenţilor pentru faptele 
comise de prepusul lor, sunt, în principiu, 
aplicabile şi -responsabilităţii civile a stă- 
pânilor pentru faptele dăunătoare comise 

„dle servitorii lor, deoarece servitorii nu 
sunt decât o clasă particulară de prepuşi. 
(Dalloz,: Rep., Responsabilit, No. 68); 

=
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Responsabilitâ, No. S94; Sourdat, Suppl., 
1 II, No. 915). Trait de la responsabilite, 

149. Pentru ca responsabiliiatea civilă 

a stăpânului să fie angajată prin faptele 
servitorului, trebueşte ca aceste fapte să 

fi fost comise de servitor cu ocaziunea 
exercitării funcţiunilor sale, căci dacă ser- 

vitorul a lucrat în afară de funcțiunile la 

care l-a întrebuințat stăvânul, acesta este 

exonerat de orice responsabilitate, (Toul- 
lier, XI, No. 286; Duranton, XIII, No. 724; 

Demolombe, XXXI, No. 6t+ urm.; Larom- 
bitre, Obligations, Art. 1584, No. 9; Mar- 

cadâ, Art. 1584, No. 3; Dalloz, Râp., Res- 

ponsabilit€, No. 697 urm.; Suppl., Respon- 
sabilit€, No. 894%; Sourdat, Traite de_la 
responsabilite,, II, No. 924; Iluc, VIII, No. 

DESPRE DELICTE ŞI QUASI-DELICTE 

449; Alexandresco, V, p. 528, 550, 557, 

nota). 
150. Stăpânul nu este responsabil de 

delictele comise de servitorul său, în afară 
de funcțiunile ce'i sau încredinţat, chiar 
dacă având cunoştinţă de ele, nu le-a îm- 

piedecat, EL ar puteă fi responsabil în 

virtutea dispoziţiunilor art. 1553 c. civ. În. 

„(999 ce. civ. rom.), numai atunci când ne- 

glijența sa ar putcă constitui o greşală 

personală. (Demolombe, XXXI, No. 635; 

“Larombitre, Obligations, Art. 13$4, No. 

19; Dalloz, Râp., Responsabilit€, No. 704: 

Suppl., Responsabilitâ, No. 903; Sourdat, 

Trait€ de la responsabilit, IL, No. 924; 
Contra: Toullier, XL, No. 287).. . 

151, Chiar dacă un actal servitorului 

nu este privitor la funcțiunea sa, respon- 
sabilitatea stăpânului este. angajată când 
cl a comis o greşală personală. (Dalloz, 
Rep., Suppl, esdonsabilite, No. 895). 

152, Cârnu servitorul a executat or- 

dinut pe care i l-a dat stăpânul. acesta 
este responsabil de actul comis. (Toullier, 
XI, No. 282; Dalloz, Râp., Responsabilite, 
No. 690: Sourdat, Trait& de la 'responsa- 
bilite, II, No. 916). 

153, Astfel, stăpânul este responsabil 

de paguba cauzătă, dacă a trimes pe ser- 
vitorul său să tae arborii din pădurea 
unui ter. (Dalloz, Râp:, Responsabilită, 
No. 690). | 

154. Când se 
gula după care stăpânul este responsabil 

de faptele servitorului numai pentru acele 
fapte care se raportă la exerciţiul iunc- 

țiunilor sale, suferă excepţiune, deoarece 

în acest caz stăpânul este investit întru- 
câtva cu autoritatea părintească şi va fi 
responsabil şi peniru faptele minorului 
săvârşite în -afară de juncţiunile sale. 
(Dalloz, Râp., Responsabilite, No. 703). 
155, Chiar dacă servitorul a comis 

fantul dăunător în casa stăpânului său, 
tribunalele au dreptul să cerceteze dacă 
servitorul a lucrat în exerciţiul funcţiuni- 
lor sale şi numai în acest caz va îi anga- 

rvitorul este minor, re-. 

iată responsabilitatea stăpânului. (Dalloz, - 
&p., Suppl., Responsabilite, No. 895; Sour- 

dat, Trait6 de la responsabili, II, No. 
913, nota î; Laurent, AX, No. 5$5). 
- 156, Stăpânul este obligat de cumpă- 
răturile făcute de servitor pe credit”la 
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furnizori, în numele stăpânului său, dacă 

aceste cumpărături intră întrun mandat 
expres sau tacit dat de stăpân. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Responsabilită, to. 901), 

157. Deasemenea, dacă servitorul co- 

mite greşala de a cumpără pe credit fără 
mandat expres sau tacit dela stăpân, res- 
ponsabilitatea stăpânului. în principiu, 
va fi angajată, deoarece faptul servitoru- 

lui de a-și fi însuşit. banii pe care-i dă- 
duse stăpânul ca să plăiească pe furni- 
zori şi de a îi înşelat astfel pe stăpân şi 
pe furnizor se raportă la funcțiunile sale. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Responsabilit€, No. 
901). 

(58, Dacă însă se va stabili că furni- 

zorul a vândut pe credit servitorului con- 

tra voinţei stăpânului sau în împrejurări 

suspecte, responsabilitatea stăpânului nu 

va fi angajată deoarece în acest caz, îur- 

nizorul a comis o imprudenţă şi deci a 
luat parte la comiterea daunei cauzate. 

(Dalloz, Râp., Suppl., Responsabilit6, No. 
901; Sourdat, Trait de la' responsabilite, 

II, No. 918). | 
159. In cazul când servitorul după ce 

a cumpărat mărfurile pe credit fără nici 

un ordin şi le-a însuşit, stăpânul nu va 

fi responsabil decât atunci când mărfurile 

cumpărate şi determinate, fac parte din 
acele pe care de obicei stăpânul însăr- 

cinează pe servitori să le cumpere. (Dalloz, 

Rep. pl.  Responsabilite, No. „902; u 
Sourdat, + II, 
No. 918). 

180. Responsabilitatea civilă "a stă- 

pânului pentru faptele dăunătoare comise 
de servitorul său în exerciţiul sau cu oca- 
zia exerciţiului funcţiunilor sale, este an- 
sajată faţă de orice persoană care a suferit 

faptul dăunător. (Balloz, R6p., Respon- 
sabilit€, No. 630, 701). 

1G1, Asifel, stăpânul este responsabil 
de paguba cauzată unui servitor al său 
de un alt servitor al său, într'o lucrare 
pe care stăpânul le-o ordonase. s'o facă 
împreună. (Demolombe, XXXI, No. 628; 
Larombitre, Oblisaiions, Art. 15834, No. 9; 

Marcade, Art. 1534, No. 4: Aubry et Rau, 

cd. 4-a, IV, $ 447, p. 460). | 

163, Responsabilitatea stăpânului pen- 
tru actele dăunătoare comise de servito- 
rul său se întemeiază, după o părere, pe 

ului fă- 
cută în persoana servitorului. (Demo-! 

lombe, XXXI, No. 610; Demante et Colmet 
de Santerre, V, No. 565 bis, VII; Laurent, 

XX, No. 570 urm.; Huc, VIII, No. 44; 
_Alexandresco,: V, p. 529). 

163, După altă părere, responsabili- 

tatea stăpânului pentru actele dăunătoare 
comise de servitorul său în funcțiunea ce 

i Sa încredințat, se întemeiază nu numai 

pe alegerea făcută în persoana servito- 

rului, ci şi pe faptul direcţiunei şi lipsei 
de priveghere. * (Larombiăre, Obligations, 
Art. 1584, No. 8, 1î; Aubry et Rau, ed. 
4-a, IV, $ iz, p. 761, 762; Sourdat, Trait€ 
de la responsabilite, II, No. 855). 

164. Ca exemplu de responsabilitate 

rait€ de la responsabilitâ,
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a stăpânului pentru faptele servitorului său se_dă acela când vizitiul, conducând 
rău trăsura a călcat un trecător, caz în care stăpânul va trebui să plătească dauna cauzată, deoarece a ales un servitor care 
nu avcă aptitudinile necesare pentru a-şi 
îndeplini funcțiunea. (Sourdat, Trait€ de la _responsabilită, IL, No. 913; Laurent, XA. No. 577; Alexandresco, V, p. 529, 550). 

165. Deasemenea, proprietarul unci trăsuri este responsabil de faptul vizitiu- 
lui său de a-şi însuși un obicet uitat de 
un călător în trăsura ce o conduccă, (A- 
lexandresco, V, p. 530, nota 1). 

166. Deasemenea, proprietarul unei 
calenele sau restaurant răspunde de fap- 
tul unui chelner care a fugit cu un bilet de bancă primit dela un consumator pen- 
iru plata consumaţiei sale. (Alexandresco, 
Y, p. 530). 
„167. Stăpânul este responsabil de in- 
cendiul cauzat de servitorii săi în timpul 
şi cu ocazia serviciului lor. (Merlin. Îc- „pertoire, Incendie, No. S; Muteau, De la 
responsabilit€ civile, p. 200, 207; Alexan- 
dresco, Y, p. 530). 

168. Compania de vagoane cu paturi, 
este responsabilă de faptul funcţionarului 
său care a dat bagajul unei persoane unei 
alte persoane, (Alexandresco, V, p. 530). 

169. Potrivit dispoziţiunilor art. 1584 
al. 4 c. civ. fr. (1000 al. 4 c. civ. rom.), 
institutorii sunt responsabili de prejudi- 
ciul cauzat de elevii lor în timpul ce ci 
se găsesc sub supravegherea 

„Tesponsabilitaie se substitue responsabili- 

| fat în art. 1384 c. civ. 

educaţia sau cu 

tății tatălui şi mamei. (Dalloz, I €p., Res- 
ponsabilite, No. 706). . | 

170. Cuvântul: „institutori“ întrebuin- 
îr. (1000 c. civ. 

rom.), trebuește să fie luat întrun înțeles foarte larg; acest cuvânt vizează, în ge- 
neral, orice persoană care este însărcinată 
mai mult sau mai puţin permanent cu 

supravegherea copiilor. (Larombicre, Obligations, Art. 1584, No. 17; Aubry ct Rau, cd, ta-1V $ iz, p. 762; Dalloz, Rep., Responsabilite, No. 705; Suppl., Responsabilită, No. 905, 906: Sour- 
dat, Trait€ de la responsabilită, II, No. 
875;_Alexandresco, V, p. 525). 

71, Persoanele care primesc în gazdă copii svre a merge la şcoală nu sunt asi- mi ilate institutorilor, aşă încât cle nu vor fi răspunzătoare decât atunci când se va stabili în sarcina lor culpa în vigi- lando. (Alexandresco, Y, p. 525, nota 5). - 172. Acel care se mărginește să dea lecţii copiilor o oră sau mai multe ore 
pe zi, nu poate fi considerat ca institu- tor în sensul prevăzut de art, 1584 e. civ. În. (1000 c. civ. rom.). (Marcadă, Art. 1584, 
No. 2; Aubry ct Rau, cd. 4-a, IV, 
nota 27, p. 762; Alexandresco,. V, p. 525; Comp., Contra::Huc, VIII, No. 44ij. 
173. Institutorii și meseriaşii, după o 

părere, nu sunt responsabili decât de fap- 
tele prejudiciabile comise de elevii şi uce- 

- nicii lor minori. (Demolombe, XXXI, No. 
607; Sourdat, Trait6 de la responsabilite, 1], 
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No. 877; Massc et Verg sur Zachoariae, IV, - $ 628, nota 9, p. 25). 
174. După altă părere, deoarce textul 

art. 1584 al. + c, civ. fr. (1000 al. 4 c. civ, rom.), nu face nici o distinețiune, institu- 
torii şi meseriaşii vor fi răspunzători de faptele prejudiciabile comise de elevii şi 
ucenicii lor fie că sunt minori, fie că sunt 
majori. Duranton, XIII, No. 721; Larom- bicre, bligations, Art. 1384 "No. 16; 
Dalloz, Rep., Responsabilită, No. 707; Mu- teau, p. 231, 252: Laurent, XX, No. 566: ile III, No. 441; Alexandresco, V. p. 
520). . 

175. Responsabilitatea institutorilor 
pentru faptele elevilor lor în timpul când aceştia se află sub supravegherea lor, pre- 
văzută de art. 1584 c. civ. în, (1000 c. cir. rom.), 'este o responsabilitate generală ca 
aceca a tatălui şi mamei. (Dalloz, R€p,. Responsabilit€, No. 70; Suppl., Responsa- 
bilite, No, 904; Sourdat, Traită de Îa Tes- - 
ponsabilite, 11, No. S79). „ 

176. Rcsponsabilitatea — iustitutorului 
pentru faptele elevului său, durează tot timpul de când elevul intră sub suprave- 
gherca sa şi până în momentul când el lese, din această supraveghere. (Demo- lombe, XXXI, No. 608). - 
177. Responsabilitatea — institutorului 

este angajată pentru toate faptele elevu- lui comise în toate locurile unde trebuiă 
să se exercite supravegherea institutorului. (Demolombe, XAXI, No. 608). 

178. Astfel, responsabilitatea institu- 
- torului este angajată pentru fapiele co- 
mise de elevul său la liceu sau la pensio- nat. (Demolombe, XĂXI, No. 608; Planiol, 
II, No. 949). 
179. Institutorul este responsabil nu numat de faptele elevilor interni, ci şi de faptele elevilor externi, comise în tim ul când îi erau încredinţaţi sub supraveghe- 

rea sa. (Planiol, 1], No. 949), | 
180. Potrivit dispoziţiunilor art, 1584 al. 4 c. civ. fr. (1000 al. ic. civ.. rom.), meseriașii sunt responsabili de prejudiciul 

cauzat de ucenicii lor, în timpul ce ci se găsesc sub supravegherea lor. Această res- 
ponsabilitate, se substitue responsabilității 
tatălui și mamei, când ucenicul este minor, 
(Dalloz, Râp., Responsabilită, No. 706; A- 

"lexandresco, V, p. 523). , 
181, Prin cuvântul: „ucenic“ între- 

buinţat în art. 1534 al. 4 c. civ. fr. (1000 
al. 4 c. civ. rom.), se înțeleg toți acei care „învaţă o artă sau o meserie sub direcţiu- 
nea unui stăpân. (Iluc, VIII, No. 44;.A- 
lexandresco, V, p. 523), | 

182. Prin cuvântul: „meseriaş“, între- buinţat în art. 1384 al. 4 c, civ. fr. (1000 al. 4 c. civ. rom.), se înțelege acel care 
este însărcinat să înveţe pe ucenic o artă „Sau o meserie. “(Iluc, VIU, No. 44; A- lexandresco, V, p. 523), - 

183, Nu irebuese confundate, în ceeace * priveşte responsabilitatea, raporturile din- ..- tre meseriaş şi ucenic cu raporturile care 
există între şeful unei mari uzine Şi ti- 

A. 
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nerii lucrători ai uzinei. (Hluc, VIII, No. 
442; Alexandresco, V, p. 525, nota 7), . 

184, Asilel, stăpânul unci uzine nu 

„poate fi făcut răspunzător pentru aten- 
tatele şi riutăţile comise de lucrătorii din 
uzină asupra altor lucrători tineri din 
acecaș uzină, pe baza dispoziţiunilor art. 
1584 al. 4 c. cit. îr. (1000 al. 4 c. civ. rom.), 

ci numai pe baza dispoziţiunilor art. 1582 
şi 1385 c. civ. fr. (998 şi 999 c. civ. rom.), 
dacă se dovedeşte că stăpânul nu a exer- 
citat sau nu a pus să se exercite o su- 

" mraveghere suficientă în uzina sa. (lluc, 
Val, No. 449; Alexandresco,, V, p. 5%, 
nota 7). | 

185. Întinderea responsabilităţii mese- 
riașului .pentru faptele dăunătoare comise 
de ucenicii săi, prevăzută de art. 1584 c. 
civ. fr. (1000 c. civ. rom.), este aceeaş ca 
şi accea a responsabilității institutorilor 
peniru faptele elevilor lor. (Dalloz, Râp. 

- Responsabilitâ, No._716; Suppl., Respon- 
sabilit,. No. 904; Sourdat,  Lrait€ de la 
responsabilite, II, No. 879). 

186, Rcsponsabilitatea  meseriaşului 
mentru faptele dăunătoare comise de uce- 

_nicii lor este generală ca şi responsabi- 
litatea tatălui și mamei şi pe care o înlo- 
cueşte în timpul cât ucenicii minori se află 
sub supravegherea meseriașului. (Dalloz, 
Rep., Responsabilit, No. 716; Suppl., Res- 
ponsabilite, No. 904; Sourdat, Trait6 de la 
responsabilit€, Il, No. 879). 

187. Potrivit ultimului alineat. din 
art. 1584 c. civ. fr. (ultim alincat din art. 
1000 c. civ. rom.), tatăl şi mama sunt a- 
păraji de responsabilitate, decurgând din 
aptele aăunătoare comise de copiii lor 
minori care locuese cu dânşii, dacă nu 
au putut să împiedece faptele care au 
dat loc la această responsabilitate. În a- 
cest caz, când partea care cere repararea 

prejudiciului ce i s'a cauzat, dela tată 
sau mamă, a făcut dovada faptului dău- 
nător pe care se bazează acțiunea sa în 
daune, tatăl sau mama vor trebui să do- 
vedească că au fost în imposibilitate. de 
a împiedecă faptul prejudiciabil. (Dalloz, 
Rep.. Responsabilii6, No. 576; Sourdat, 
Trait6 de la responsabiliiâ, IL, No. 836; 
Alexandresco, Y, p. 523). 

(88, Astiel, constitue o scuză sufli- 
cientă care apără de responsabilitate pe: 

"tată, absenţa sa sau o boală de care su- 
feră în momentul comiterei faptului dău- 
nător de către copilul său. (Dalloz, Râp., 
Responsabilită, No. 577; Suppl., Respon- 
sabilit€, No. 750). . 

189. Tatăl şi mama nu vor puteă in- 
vocă imposibilitatea în care s'au găsit de 
“a împiedecă faptul 'dăunător comis de 
copilul lor, dacă faptul dăunător pe care 
nu l-au putut împiedecă a fost precedat 
de'o greșală din partea lor, fără care 

„faptul dăunător nu ar fi avut loc. (Toul- 
 lier, XI, No. 263, 264; Duranton, XIII, No. 
718; Larombiăre, Obligations, Art. 1584, 

No. 24; Marcad6, Art. 1554, No. 2; Aubry 
et Rau, cd. 4-a, IV, S 447, text şi nota 112, 

-p. 750; Dalloz, Râp., Responsabilitâ, No. 

N 
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578; Suppl., Responsabilită, No. 730; Sour- 
gat Traite de la responsabilite, II, No. 
834). : . 

190. Sinzurul fapt că tatăl sau niama 
nu erau prezenţi în momentul comiterei 
actului dăunător de către copilul lor, nu 
constitue o imposibilitate pentru ci de a 
împiedecă faptul. prejudiciabil. (Dalloz, 
Rep., Responsabilite, No. 578; Suppl., Res- 
ponsabilite, No. 730; Alexandresco, V, p. 
595). - 

19|. Astiel, părintele poate [i declarat 
responsabil civil, de faptele dăunătoare 
comise de copilul său minor care locuește 
cu dânsul, cu toate că în momentul co- 
miterei faptului, copilul se află la o per- 
soană străină într'o altă localitate pentru 
a petrece câteva zile de vacanţă. (De- 
molombe, XXXI, No. 586; Larombitre, O- 
bligations, Art. 1584, No. 24; Massce et 
Verge sur Zachariae, IV, $ 628, nota 5, 
p- 25; Aubry et Rau, ed. da, IV, $ 477, 
p. 759; Muteau, De la responsabilit€ ci- 
vile, p. 169; Laurent, XX, No. 564; Huc,. 
VIII, No. 445; Alexandresco, V, p. 523), 

192. Absența tatălui sau mamei va fi 
considerată ca o imposibilitate de a îm- 
piedecă taptul prejudiciabil, numai atunci 
când nu este legată cu un fapt anterior 
imputabil părinţilor. Astfel, dacă părinţii 
au neglijat educaţiunea copilului, tribu- 
nalele vor apreciă această împrejurare şi 
vor putcă hotări că absenţa nu constitue 
o scuză de responsabilitate. (Demolombe, 

“XNXXI, No. 586; Larombitre, Obligations, 
Art. 15S4, No. 24; Marcad6, Art. 1384, No. 
2; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
3605 bis, VI; Muteau, p. 169, 170; Dalloz, 
Râp., Responsabilită, No, 578; Suppl., Res- 
ponsabilită, No. 730; Laurent, XX, No. 564; 
Comp.: Alexandresco, V, p. 523). 

193. Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran cauzele de scuze invocate de pă- 
rinți în apărarea lor de responsabilitate. . 
(Alexandresco, V, p. 524). 

194. Proba pe care trebuese so facă 
tatăl şi mama că au fost în imposibilitate 
de a împiedecă faptul prejudiciabil co- 
mis de copilul lor, este supusă regulelor 
ordinare în materie de probă testimonială, ” 
aşă încât tribunalele vor apreciă în mod 
suveran dacă faptele alegate de tată sau 
mamă sunt pertinente şi concludente. 
(Sourdat, Trait6 de la responsabilite, II, 
No. 837; [Huc, VIII, No. 445; Alexandresco, 
V, p. 524, text şi nota 5). 

195, Când tatăl sau mama au dovedit 
că “au fost în imposibilitate să împiedece 
faptul -prejudiciabil, partea lezată are 
dreptul să probeze că ei au comis 0 gre- 
şală subsecventă, care a agravat faptul 
prejudiciabil şi deci ei datoresc repararea 
unei părți din prejudiciul cauzat de co- 

ilul lor. (Dalloz, Râp., Suppl., Responsa- 
ilit€, No. 723). 
196. In părerea care. admite că tutorul 

este responsabil, ca şi părinţii, de faptele 
dăunătoare comise de minorul aflat în tu- 
telă, tutorul va puteă, ca şi părinţii, să 
probeze că a fost. în imposibilitate de a 
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împiedecă faptul prejudiciabil comis de 
minor. (Aubry ct au, ed, 4-a, 1V, S az, 
text şi nota 11, p. 758; Sourdat, Trailă, 
de la responsabilite, II, No. S$45). 

197. Comitenţii sunt res onsabili de 
faptele comise de prepușii lor, chiar în 
cazul când au fost în imposibilitate de a 
împiedecă faptul prejudiciabil comis de 
prepuşi în funcțiunile ce li s'au încredinţat, 
deoarece art. 1584 c. civ, fr. (1000 ce. civ. 
ron.), nu exprimă în privința lor nici o 
excepțiune sau rezervă în cazul când au 
fost în imposibilitate de a împiedecă fap- 
tu prejudiciabil. (Toullier, XI, No. 253; 
uranton, XIII, No. 724; 

XANI,_ No. 611; Larombitre, Obligations, 
Art. 1384, No. 8; Demante et Colmet de 
Santerre, YV, No. 565 bis, VII; Aubry ct 
Rau, ed. s-a, lv, $ 437, p. 761; Mourlon, 
II, No. 169; Daitoz, Rcp., Responsabilită, 
No. 62; 
Souruat, Traite a responsabilită, II, 
No. 905; Laurent, XX, No. 583; Planiol, 
II, No. 930; Alexandresco, V, p. 536, 537). 

198. Deasemenea pentru aceleaşi mo- 
tive,, stăpânii sunt responsabili de iapiele 
comise de servitorii lor, în funcțiunile ce 
li sau încredinţat, chiar în cazul când au 
fost în imposibilitate să împiedice faptul 
preiudiciabil comis, (Demolombe, XAXI, 

vo. 611; Larombicre, Obligations, Art, 13834, 
No. S; Aubry ct Rau, cd. t-a, IV, $ 447, p. 
761;. Mourlon, II, No. 1695;. Dalloz, Rep. 
Responsabilite, No. 69; Suppl., Responsa- 
bilit€, No. 894; Sourdat, Traite de la TES- 
ponsabilite, II, No. 918; Laurent, XX, No. 
558; Alexandresco, V, p. 536, 537), -. 

199. Potrivit ultimului alineat al art. 
153+ c. civ. Îr. (ultimul alineat al art. 1000 
c. civ. rom.), institutorii sunt apăraţi de 
responsabilitatea decurgând din faptele 
dăunătoare comise de elevii lor, dacă do- 
vedese că nu au putut să împiedece fap- 
tul care a dat loc la această responsaluli- 
tate. In acest caz, pentru ca institutorii să 
fie apăraţi de responsabilitate, trebueşte 
ca imposibilitatea în care s'au găsit de a 
împiedecă faptul prejudiciabil în momen- 
tul când a fost comis, să nu rezulte din- 
iro neglijenţă anterioară care să le fie 
imputabilă. (Sourdat, Trait& de la respon- 
sabilit€, II, No. 852; Comp.: Alexandresco, 
V, p. 593, 526). : 
200. Astiel, simplul fapt că în mo- 

mentul comiterei iaptului prejudicibil, 
clevul nu'se găscă sub ochii institutorului 
nu csie de natură a formă o scuză de res: 
onsabilitate, decât dacă sar dovedi că 

ipsa institutorului proveneă din o cauză le- 
pitimă. (Sourdat, 

ilit€, II, No. 832), 
201. Astfel, constitue o imposibilitate 

pentru institutor, de a impiedecă faptul prejudiciabil, dacă în momentul comite- rei acestui fapt, elevul se află la părinţii săi. (Dalloz, Kcp., Responsabilită, No. 709; “Sourdat, Trait de la responsabilit€, II, No. 892). | 
202, Meseriaşul, ca. şi părinții şi in-' stitutorii, nu sunt responsabili de faptele 
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prejudiciabile comise de ucenicii lor, dacă 
dovedesc că au fost in imposibilitate de a 
împiedecă faptul prejudiciabil. (Demo- 
lombe, XXXI, No. 604; Dalloz, Râp., Res-. 
ponsabilite, No. 703; Suppl., Responsabilită, 
No. 904; Sourdat, Traite de la responsa- 
bilite, No. 852; Alexandresco, V, p. 523, 
526). 
203. Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran. împrejurările din care rezultă 
imposibilitatea “pentru institutorii şi me- 
seriaşii de a împiedecă comiterea faptului 
dăunător. (Alexandresco, V, p. 526). 

" 204, Responsabilitatea pentru faptul 
altuia este, prin natura sa, pur civilă şi 
nu cuprinde decât despăgubirile pecuniare 
iar nu şi pedepsele care sunt pur perso- 
nale celui care a comis faptul. (Dalloz, 
Rep., Responsabilite, No. 503; Suppl., Res- 
ponsabilite, No. 679). 
205, Persoana civil, responsabilă pen- 

tru faptul altuia, va trebui să plătească 
toată paguba la care este ţinut. autorul 
prejudiciului, deoarece dauna trebueşte re- 
paraiă în întregime. (Dalloz, Râp., Res- 
ponsabilitâ, No. 523). 
206. Condanmnatrea la care este supusă 

persoana civil responsabilă, trebueşte să 
cuprindă restituţiunile propriu zise da-. 
torite părţii lezate, precum şi daunele-in- 
terese. (Toullier, A, io. 276; Aubry ct 
Rau, cd. t-a, 1V, $ 447, p. 763; Sourdat, 
Trait€e de la responsabilite, LI, No. 794). 
207, Comitentul va fi obligat să plă- 

tească întreaga daună cauzată de pre- 
pusul său iar nu numai în limitele valorii 
obiectelor ce le-a remis prepusului pentru 
a le geră., (Dalloz, Rp, Responsabilite, 
No. 656: Sourdat, Trait de la responsa- 
bilite, II, No. 910). . 
2G8. Tatăl va fi obligat să plătească 

întreaga daună cauzată de copilul său 
uiar dacă 

valoarea acestei daune ar întrece valoarea 
portiuni ercuitare a copilului. (Toullier, 

I, No. 275; Dalloz, Rep., Responsabilite, 
“No, 584; Sourdat, Traite de la respunsa- 
Dilite, II, No. 842). 
209. Responsabilitatea civilă prevă- 

» zută de art. 1584 c, civ. fr. (1000 ce. civ. 
rom.), are. ca fundament o prezumpțiune 
legală contra căreia nu se poate admite 
dovada contrară, afară de excepţiunea şi 
în condiţiunile prevăzute de alineatul al - 
cincilea al acestui articol, iar cuantumul - 
condamnării nu poate fi moderat după 
aprecicre, dacă greşala a fost mai mult 
sau mai puțin uşoară, (Sourdat, Trait6 de 
la responsabilii, II, No. 791). 
210. In cazul când sunt mai multe 

persoane responsabile civil pentru acelaş 
apt al altuia, condamnarea lor va fi so- 

lidară. (Dalloz, Rep., Responsabilit6, No. 
637; Sourdat, Trait6 de la responsabilitâ, 
II, No. 79). . " 
211. Când faptul prejudiciabil consti- 

tue o crimă, un delict sau o contraven- 
țiune, responsabilitatea civilă pentru fap- 
tul altuia nu se întinde şi la pedeapsa 
de amendă şi alte pedepse prevăzute de 
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legea penală ca sancţiuni contra autorului 

faptului. (Merlin, Repertoire, Responsabi- 

lite civile des delits, $ 8; Questions de 

droit, No. 1; Toullier, XI. No. 200; Demo- 

lombe, XXI, No. 632; Larombitre, Obli- 

ations, Art, 1584, No. 58; Aubry et Rau, 

ed. 4-a, IV, $ 447, p. 765, 766; Chauveau 

Adolphe et Faustin-ilelic, Thtorie du code 

penal. I, No. 85 urm.; Dalloz, Râp., Res- 

ponsabilite, No. 505; Suppl., Responsabi- 

lite, No. 679; Laurent, XX, No. 615; A- 
lexandresco, V, p. 558). , 
219, Această soluţiune are loc totdea- 

una afară de anumite excepţiuni în ma- 
terii speciale prevăzute anume, de lege. 

(Merlin, Repertoire, Responsabilită et con- 
iributions, No. 6; Questions de droit. Res- 

ponsubilite civile, $ 5; Aubry et Rau, ed. 
4-a; IV, $ 447, nota 10, p. 763; Dalloz, hep., 
Responsabilit€, No. 508; Suppl., Responsa- 
bilite, No. 6S0; Sourdat, Trait6 de E res- 
ponsabilit€, II, No. 778; Comp.: Alexan- 
dresco, V, p. 558, 539). . 

213, Conliscarea este, în principiu, 

personală ca şi amenda și deci rămâne 

în afară de responsabilitatea civilă or- 
dinară. (Demolombe, XXAl, No. 652; Au- 

bry et Rau, ed. t-a, IV, $ 447, text şi nota 
40, p. 765, 766; Dalloz, Rep, Responsa- 
bilite, No. 514; Suppl., Responsabiliic, No. 

698; Sourdat. Trait& de la responsabilite, 
II, No. 786; Laurent, XX, No. 616). 
044, Persoana responsabilă civil va 

fi obligată să plătească cheltuelile făcute 
cu acţiunea prin care victima a cerut des- 
păsubirile ce i se cuveniau. (Merlin, Re- 
pertoire, Responsabilită civile des dfliis; 
Demolombe, XAXI, No. 632; Larombitre, 
Opligations, Art, 1584, No. 37; Aubry et 

Mau. ed. j-a, IV. $ 447, text şi nota 39, 
p. 765; Dalloz, Râp., Responsabilite, No. 

519; Suppl., Responsabilite,: No. 699; Sour- 
dat, Trait de la responsabilitâ, II, No. 
702; Laurent, XX, No. 618; Alexandresco, 
V,.v..558). 
215, În cazul unui delict penal, per- 

soana responsabilă civil, va fi obligată să 
plătească, cheltucțile de urmărire datorite 
iscului. (Merlin, Repertoire, Responsabilite 

civile des dâlits; Loullier, XI, No. 236; 
_ ademolombe, XXXI, No. 632; Larombitre, 

Obligations, Art. 1584, No. 7; Aubry ct 
- Rau, cd. 4-a, IV, $ 447, text şi nota 39, 

“p. 765; Dalloz, Rep., Responsabilite, No. 
522; Sourdai, Traite de la. responsabilits, 
IL, No. 793, S06 bis). * . 
„216. Persoana responsabilă civil, va 

fi obligată să plătească cheltuelile de apel 
făcute cu ocazia apelului introdus de au- 
torul _delictului, chiar dacă ca nu ar îi 
făcut apel. (Dalloz, Rep., Responsabilii€, 
No, 520; Sourdat, Trait6 de la responsa- 
bilite, II, No. 792). 
217, Persoana acționată ca responsa- 

bilă civil pentru faptul .altuia, are drep- 
tul să opue toate-excepţiunile pe care le 
puteă opune autorul faptului . dăunător, 
cum ar fi de exemplu: preseripţia. (De- 
molombe, XXXI, No. 656; Aubry et Rau, 
cd. i-a, IV, $ 447, p. 767; Sourdat, Traite 
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de la responsabilite, 11, No. 809; Laurent, 

XX, No. 624; Iluc, VIII, No. 449; Alexan- 
dresco, V, p. 559). 

18. Acţiunea în responsabilitate ci- 
vilă. ventru faptul aliuia poate fi intro- 
dusă de parteu lezată sau de acei care o 
reprezintă în mod legal după regulele” or- 

dinare ale dreptului comun. (Dalloz, Rep., 

Responsabilit€, No. 536). | 
219, Când faptul dăunător constitue 

un delict calificat de legea penală, par- 
tea lezată are dreptul să ceară despăgu- 
biri civile fie înaintea instanţei citilc, fie 

înainica instanţei penale ca” accesorii 0- 

dată cu acţiunea publică. (Demolombe, 
NXXI, No. 635: Larombitre, Obligations, 
Art, 1354, No. 34%; Aubry et Rau, cd. s-a, 
IV, $ 447, text şi notele 45, 44, p. 766; 
Dailoz, Rep, Responsabilită, No. 527; 

Responsabilită, No. 701: Sourdat, 
Trait6 de la responsabilite, II, No. 505), 
220, Partea lezată poate introduce ac- 

jiunea în despăgubiri civile înaintea tri- 
pbunalelor civile numai contra persoanei 
responsabile civil, fără să ceară punerea 
în cauză a autorului faptului prejudicia- 

bil sau delictuos. (Demolombe, XXI, No. 

634; Larombitre, Obligations, Art. 1584, 

No. 34; Aubrw et Rau, cd. da, IV, S 4%, 
p. 765, 767; Dalloz, Râp., Responsabilite, 
No. 527; Suppl., Responsabiliic, No. 701; 
Sourdat, Trait€ de la responsabilitâ. Îl, 

No. 803; Laurent, AX, No. 624; Iluc, VIII, 

i 341; Comp.: Alexahdresco, V, p. 537, 

558). . 

20|, Când acţiunea este introdusă. 
înaintea tribunalelor penale, aceste tribu- 
nale nu pot judecă responsabilitatea civilă 

decât atunci când sunt sesizate cu acțiunea. 

publică contra autorului delictului. (De- 
molombe, XXI, No. 635; Larombitre, O- 

bligations, Art. 1584, No. 53; Aubry et 
Hau, ed. 4-a, LV. $ 447, nota 45, p. 766; 

Dalloz, Râp., :;Responsabilit,- No. 525; 
Suppl., Responsabilite, No. 700; Sourdat,. 
Trait6 de la responsabilită, II, No. S00; 
Alexandresco, v, p. 538). 
229, Pentru ca persoana responsabilă 

civil-să poată îi condamnată la despăgu- 
biri, fie în instanţa civilă, fie în instanţa. 
penală, trebueşte ca ca să fie pusă în 
cauză. (Dalloz, Râp., Suppl.,. Responsa- 
bilit€, No. 705; Sourdat, Tit de la res- 
ponsabilue, II, No. 806). 
803, In cazul introducerei unei acţiuni 

contra : autorului prejudiciului înaintea 
unui tribunal penal, partea civilă are 
droptui să intervie în cauză pentru a c- 
pune execepţiuni. (Dalloz, Râp., Interven- 
tion, No. 167; Suppl., Intervention, . No. 

74; Sourdat, Trait6 de la responsabilit, 
II, No. 801 bis). 
904, Acţiunea în responsabilitate ci- 

vilă pentru faptul altuia poate îi intro- 
dusă contra. moștenitorilor persoanei res- 

ponsabile. (Toullier, XI. No. 291; Dalloz, - 
Rep. Responsabilit6, No. 535; Sourdat, 
Trait& de la responsabilit€, II, No. 775). 
295, Obligaţiunea, în reparafie contra 

persoanelor responsabile civil, nu descarcă 
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de responsabilitate pțrsoanele cari au cauzat paguba. Astlel, responsabilitatea civilă a -tatălui nu descarcă pe copilul care a lucrat cu discernământ de obliga- ţia sa personală de repararea prejudiciului faţă de partea lezată. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 447, p. 767; Dalloz, Râp., Res- onsubilit€, No. 532: Su pl. Responsabi- it€, No. 740: Sourdat, 'Lraite de: la res- ponsabilită, i[, No. 199, nota 1, 839), 226. Persoana care a fost condamnată ca responsabilă civilmente, nu are recurs contra autorului daunei pentru a i se restitui ceeace a plătit, când acesta este un copil în vârstă fragedă, lipsit de dis- cernământ sau un nebun. (Toullier XI, No. 274; -Larombitre; Obligations, Art. 15854, No. 44; Dalloz, Rp. Responsabilitâ, No. 529; Suppl, Responsabilite, No. 711; Sourdat, Trait6 de la responsabilită, II, No. 768), 
227, Dacă însă autorul prejudiciului este o persoană susceptibilă de a suferi personal consecinţele :actelor sale, per- soana care a fost condamnată ca Tespon- sabilă civilmenie, are, în principiu, recurs contra autorului prejudiciului, (Duranton, XIII, No. 722, 725; Demolombe, XXXI, No. 634; Larombitre, Obligations, Art, 1584, No. 45, 44; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ il, p. 767; Dalloz Rep. Responsabilită, No. 529; Sourdat, Traitc de la  responsa- bilite, II, No. 769, 270; Alexandresco, V, p. 560). ! ” 228, Asticl, prin a 

principii, tatăl carca îost condamnat ca responsabil - civilmente pentru prejudiciul cauzat de copilul său minor, nu 'arâ recurs contra acestuia când prejudiciul nu-i este imputabil din cauza vârstei sale fragede sau din lipsa de discernământ. (Touilier, XI, No, 274: Duranton, XIII, No. 717; Dal loz, Rep. Responsabilită, No. 583; 'Sour- dat, Traite de la responsabilită, II, No. 810). 
! 

licațiunea acestor 

229, Dacă însă la comiterea faptului prejudiciabil, copilul a lucrat cu iscer- nământ, părintele are recurs contra lui pentru a i se restitui ceeace a plătit pen- tru el, iar dacă nu o face, copilul va trebui să raporteze la Succesiunea tatălui suma plătită de cl în repararea rejudi- ciului cauzat de copil. (fouliica, CI, No. 271; Duranton, XIII, No. 717; Dalloz, Rep., : Responsabilite, No, 522; Sourdat, Traite de la responsabilite, IÎ, No. 841; Alexan- dresco, V, p. 524). - . In cazul însă când se va constată că deși copilul a lucrat cu Qiscernământ, însă tatăl a fost în culpă că nu a împie- decat faptul deşi putcă s'o facă sau când faptul copilului a fost precedat de un fapt 'dăunător din partea tatălui, fără care cl nu ar fi avut loc, tatăl nu are recurs contra copilului pentru a i se res- titui .ceeace a 
diciului. (Dalloz, Rep., Responsabilite, No. 585: Sourdat, Trait€ de la responsabilitâ, II, No. 840). " . 
"23|, Institutorul Sau meseriașul nu au: 

19505, — Codul Civil adnotat — VII 

plătit în repararea preju- . 
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recurs contra elevului sau ucenicului când aceştia au comis faptul rejudiciabil fără discernământ. (Dalfoz, €p. Responsabi= lite, No. 711; Sourdat, Traiic de la respon- sabilită, II, No. 8S0). . 
232. Dacă însă elevul sau ucenicul au lucrat cu discernământ, institutorul Sau meseriaşul au recurs contra acestora. (Dal- loz, Rp, Responsabilite, No. zii; Sour- dai Trait6 de la responsabilite, II, No. . 8S0). 

233, Institutorul sau mescriașul nu au, în principiu, dreptul de recurs contra părintelui elevului sau ucenicului, pentru ceace a plătit în repararea prejudiciului cauzat de aceștia, (Pallor, Rep., Respon- sabilite, No.. 712; ourdat, Trait6 de la responsabilite, II, No. 681). 
234. Tutorul va aveă recurs contra minorului aflat în tutelă, pentru resti- tuirea sumelor plătite peniru prejudiciul cauzat de acesta, numai în cazul când mi- norul a lucrat cu discernământ. (Toullier, 

Duranton, XIII, No. 717; Dal- Responsabilită, No, 590; Sour- 
loz, Rep. 

de la responsabilite, II, No. 
dat, Traite 
810, 86). | 
235, Comitentul are recurs contra prepusului în restituirea sumelor plătite de cl pentru prejudiciul cauzat de acesta. (Sourdat, Traite de la responsabilitâ, II, No. 907; Laurent, XĂ, No. 622; Huc, VIII, No, 449; Alexandresco, V p. 528), 
2356, Această solujiune are loc numai dacă comitentul nu a comis nici o greșală în cauzarea prejudiciului de către prepus, (Sourdat, Traite de la responsabilite, II, No. 720, 7z1, 772, 907; Alexandresco, V,p.. 528, nota 2), : 

2387, Stăpânul are Tecurs: contra ser. 

„693: S 

7 

a vitorului în restituirea sumelor plătite de cl pentru prejudiciul cauzat de acesta. alloz, " Rep., Responsabilită, No. 694; ourdat, Trait de la responsabilite, I],: No. 770; Laurent, XX, No. 622; No. 449; Alexandresco, V, p. 528). 228. Dacă însă servitorul nu decât să se achite de funcțiunea ce i-a : fost comandată, fără nici o greşală din Partea sa, stăpânul nu va avcâ recurs con-. tra sa. (Dalloz, Râp., Responsabilită, No. ourdat, Traite, de la responsabilite, , No. 772, 773). i . 
239. Când faptul prejudiciabil rezultă numai din greşala celui ce l-a comis, recursul în restituire va avcă loe pentru tot. (Larombiăre. Obligations, Art. 1384, No. 45; Dalloz, Rp. Responsabilite, No. 530; Sourdat, Trait€ de la responsabilite, II, No. 770; Comp.: Alexandresco, V, p. 529, nota 2). _ 
240. Când faptul prejudiciabil rezultă atât din greşala celui ce l-a comis cât şi din g&reşala persoanei responsabile civil, aceasta" din urmă va aveâ contra autoru- lui prejudiciului recurs pentru cota-parte pusă în, sarcina personală . a acestuia. (Larombitre, Obi ations, Art. 1584, No. 45;. Dalloz, Rp. Resporsabiliic, No. '531; 

a făcut 

| 27 
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Sourdat, Trait6 de la responsabilite, Îl, 
No. 771). 
- 244, In cazul când doi autori au luai 

parte în mod. conjunct la faptul prejudi- 

ciabil şi în cazul când două persoane sunt 
responsabile civil respectiv 
căreia din ele, acela care a suportat toată 

responsabilitatea, fie direct, -fie .prin 

“efectul solidarităţii invocată de partea 

lezată, va aveă recurs „contra celuilalt 

entru a plăti partea sa, (Larom- 

icre, Obligations, Art. 1584, No. 47, 45; 

Dalloz, Rep, Suppl. Responsabilitâ, No. 
712; Sourdat, Trait& de la responsabilite, 
II, No. 774). 
242, In cazul când partea care a su- 

ferit prejudiciul, cheamă. în judecată 
înaintea instanţelor civile persoana res- 
ponsabilă civil, aceasta are dreptul să 

cheme în garanţie pe autorul iaptului 

prejudiciabil, dacă are contra sa recurs 

în restituirea sumelor plătite. (Dalloz, 

Rep., Responsabilit6, No. 732; Sourdat, 
“Trait6 de la responsabilitâ, II, No. 805), 

- 943, Cererea de chemare în garanție, 

în acest caz, se va face conform regulelor 
înscrise în codul de procedură civilă. (Dal- 
loz, Râp., Responsabilită, No. 732: Sourdat, 

Trait& de la responsabilii, II, No. 805). 

" Dia În cazul când persoana respon- 

e faptul fie-. 
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sabilă civil, a plătit suma la care a fost - 
condamnată după cererea persoanei pre- 

judiciată, ca va fi subrogată în drepturile 
părții lezate, potrivit dispoziţiunilor art. 
1951 $ 5 c. civ. în. (1108 $3 c. cir. rom), 

dacă ca aveă recurs în. restituirea sume- 

lor plătite. (Sourdat, Trait€ de responsa- 
bilite, II, No. 775). Sa 
945, Redactorii Codului Napoleon, au 

admis în art. 1384'al. 1 c. civ. în. (1000 

al. 1 c..civ. rom.), ca individul să fie răs- 

punzător 'pentru pagubele cauzate .de lu- 
cerurile ce sunt sub paza sa, însă în con- 

cepțiunea legiuitorului aceste cuvinte, nu 
aveau alt rost decât să explice dispoziţiu- 
nile articolelor următoare 1385 şi 1386.c. 

_civ, fr. (1001 şi 1002 ce. civ.. rom), care 
vorbesc : de: responsabilitatea proprictaru- 
lui de animale sau de clădiri. Doctrina şi 

jurisprudenţa au lărgit” mult noţiunea de 
responsabilitate întinzând-o“ la pagubele 

cauzate :de :un lucru oarecare. (Planiol, 

II, No 917: Colin et Capitant, II, :p: 
401, 402; C. Hamangiu. I. Rosetii-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, IL, No: 1162, 1169; 
Comp.: Josserand, -. 11, - No. 530; '"Alexar- 
dresco,-V,.p. 575, nota 2). : 
248. Fie că pagubele au 'fost cauzate 

de un animal, fie de o clădire, fie de un 
lucru oarecare, răspunderea este înteme- 
iată pe o prezumpţiune de culpă, datorită 
lipsei de supraveghere din partea proprie- 
tarului sau posesorului. (Planiol, II, No. 
917; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 
AL: Băicoianu, ÎL, No. 1162; Comp.: Dal- 
loz. Râp., Responsabilite, No. 938,. 959). 
247, În materie de responsabilitate a 

proprietarului. sau posesoru ui unui lucru 

oarecare — în afară.de animale şi ediii- 
cii — nu se aplică dreptul comun, adică 
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art. 1382 şi 1583 c. civ, în. (999 şi 99 c. 

civ. rom.), aşă încât victima nu are ne- 

voie să dovedească existenţa unei culpe în 

persoana posesorului obiectului vătămător, 

căci culpa este prezumată, însă cel res- 

ponsabil poate recurge la dovada contrară 
pentru a stabili existența unui caz for- 

iuit sau de forţă majoră. Sarcina probei 
este dar. răsturnată, cecace constitue pen- 
tru victimă o .situaţiune foarte avanta- 

joasă. (Planiol, II, No. 930, 931; Colin et 
Capitant, IL, p. +02, 403; C. Hamaneiu, L. 
Rosoiti-Biiliineseu şi Al. Băicoianu, LI, No. 
1169). : 

248, Doctrina recentă a îndepărtat 

cu totul ideea de greșală susţinând că res- 

onsavilitatea de pagubă cauzată de un 
ucru este o urmate necesară a dreptului 

de proprietate, un risc al proprietăţii, de 
care proprictarul nu se poate exoneră prin 

dovedirea unui caz fortuit ci numai prin 
dovedirea” greşelei victimei sau a unui caz 

de forţă majoră. (Josserand, II, No. 532 
urm.; Comp.: Dalloz, Râp.. Suppl., Res- 
onsabilită, No. 958; Laurent, XX. No. 659; 

Planiol, IL. No. 930, 931; Colin et Capi- 
tant. IL, p. 402, 405). 
249, In această teorie recentă. nu tre- 

bueşte să se faci deosebire între lucrurile 

periculoase şi lucrurile nepericuloase. (Jos- 

serand. II. No. 538, 559). 
"950, Dvasemenea în ceeace priveşte 

automobilele nu trebucşte să se facă dis- 
tincțiune după condiţiunile în care a sur- 

venit accidentul, adică dacă accidentul s'a 
întâmplat chiar în timpul mersului auto- 

mobilului. (Josserand, ÎI, No. 541, 542). 

054, Dacă faptul care aduce respon-, 

sabilitatea civilă nu este un fapt pedepsit 
de legea penală, ci un delict civil sau un 
quasi-delict, acţiunea contra persoanei res- 

ponsabilă civil, se prescrie prin __trecere 

de treizeci ani. (Demolombe, XXXI, No. 
636; Aubry'et Rau, ed. d-a, IV, 5 447, p. 
767; Dalloz, R€p., Responsabilit€, No. 534; 
Sourdat, Trait€ de_la responsabilite, II, 
No.. 809: Laureit, XX, No.: 624; Alexan- 
dresco, Y,'p. 560). A . | 

259, Dacă faptul din care decurge 

responsabilitatea civilă nu este un fapt 
pedepsit de legea penală, acţiunea contra. 
persoanei responsabile civil se va prescrie 
prin termenul prevăzut de legea penală 
pentru faptul. comis, 'după cum el este 
calificai: crimă, delict sau contravenţiune 

şi odată preserisă acţiunea publică, nu 

8 - 

mai poate îi introdusă acţiunea! în _res- 

ponsabilitate “civilă. (Demolombe, XXII, 
No. 636; Aubry et Rau. cd. 4-a,.1V, 3 447, 

pb; 767; Dalloz. Râp.,. Responsabilită, No. 
534; Sourdat, Traite de_la responsabilit6; 

II, No.' 809; Laurent, XX, No. 621; A-- 

Jexandresco, V, p..560). - : 
253, Dacă prescripţia este întreruptă 

faţă de autorul daunei fără a fi întreruptă 

fată de persoana responsabilă. civil . sau 

dacă acţiunea este întreruptă faţă de per- 
soana responsabilă civil, fără, a fi. între-: 
ruptă faţă de autorul pagubei, partea le-: 

zată nu. poate .lucră decât contra aceluia
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care nu a prescris liberația sa. (Dalloz, 
N6p., Responsabilită, No, 533;  Sourdat, 
Traii€ de la responsabilite, II, No. 809). 
254, A se vedea: art. 1002 din codul 

civil cu noiele respective, 

INDEX ALFABETIC 
- (la jurispruienţă), 

Absolvire 31, . 
Accident 14, 101, 
Achitare 31,42, 103, 59, 161 
Act administrativ de au- 

toritate, a se vedeă cu- 
viatele: „Contencios a- 
«dministrativ*, 

Act de gestiune 7, 8,21, 
49, 92, 91, 102, 210. 

Act de guvernământ 02,09, 
„92 94, 152, 166, 173, 203, 
Acţiune disciplinară23,103, 
Acţiune în contencios,a se 
vede cuvintele: „Coa- 
tencios administrativ", 

Acţiune publică 2%, 103. 
Administraţie financiară 

193. 
Administrator de plasă 4, 
Advocat 24, 1%, 
Apgenţi sanitari 18|, 
Alegeri 192, 
Apel 50 bis, 
Apreciere 29, 3, 3, 67, 

189, 191. 
Ardeal 0. 
Arendare 140, 
Achitecţi 119. 
Arhivari 1. _ 
Autorizaţie 33, 70, 76, 105, 

119, 155, 1608, 196, 
Avertisment 33, 

Ici 102. , 
Banca regională 187, 
Bărbat 31, 
Biserică 90, 190, 
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(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1 Ilegalitatea unui act administrativ . 
de autoritate, atacat pe calea contencio- 
sului administrativ, nu poate fi exami- 
nată decât cu caracterul ce-l înfăţişează 
şi urmările ce pot av că la. data când par- . 
tea, socotindu-se vătămată, prin el, l-a a-.! 
tacat; pe această cale,. judecata recursului 
neputându-se extinde și la cercetarea a- 
celor acte care s'ar puică substitui ulterior |" 
actului 
atare de 
2 din-1 Ianuarie 1924 
102)... 

pretins dăunător, susceptibil ca 
obiectul unui recurs. (Cas. III, 

Pand. Rom. 1925, |, .



Art, 1000 

2, a) După art. 7 legea statutului func- 

ționarilor publici, aceștia nu vor utcă fi 

transferați, pedepsiţi sau înlocuiți, decât 

în condiţiunile prevăzute de legea de or- 

ganizare a corpului din care fac parte. 

Potrivit acestui text de lege, medicii 

funcţionari având legea lor de organizare, 

care este legea sanitară din 1922, vor îi 

transferați, pedepsiți, înlocuiţi, etc., numai 

în condiţiunile acelei legi speciale, iar nu 

după dispoziţiile din statutul funcţiona- 

rilor. - 
D) Potrivit art. 6 şi 18 din legea sa- 

nitară, medicii de orice. grad, vor fi ju- 

decaţi şi pedepsiţi de comisiunca de dis- 

ciplină prevăzută de această lege. Această 

comisiune are cădetea a judecă şi pedepsi 

pe medicii de orice arad, fie ei stagiari, 

provizorii sau definitivi, întrucât în art. 

18 nu se face nici o deosebire între aceste 

categorii de medici. (as: III, 955 "din 16 

Mai 1924, Curier Jud. 23935). 
3, Dispoziţiunile legale sau reglemen- 

tare, cari opresc autoritatea şcolară, supe- 

rioară să facă numiri de personal didactic 

în cursul anului, au de scop să înlăture 

abuzurile cu numirile şi transferările in- 

tempestive, cari ar aduce prejudicii învă- 

țământului. - 
Deaceea, pe baza lor, autoritatea şcolară 

nu este îndreptățită să refuze executarea 

imediată a deciziunii prin care este invi- 

tata a face o numire, pe care legalmente 

trebuiă să o facă mai înainte chiar. (Cas. 

TI, 1390 din 1 Iulie 1924, Curier Judiciar, 

28/925), . | 

Zu Din moment ce deciziunea, prin 

care. comisiunea centrală a recunoscut 

proprietarului o cotă intangibilă de o în- 

tindere şi. situaţiune anume determinate, 

a rămas definitivă şi executorie. Casa Cen- 

trală a Improprietării este ţinută să exe- 

cute această deciziune, astfel cum ea pre- 

vede, dând agenţilor săi de execuţiune or- 

din formal în: acest sens, iar nu ordine 

condiţionale şi neprecise, care să slăbească 

autoritatea deciziunii, ce urmează a se 

“execută. (Cas. III, 1811 din 20 Octombrie 

1924, Pand. Săpt. 9/92). | 

E. a) Actele administrative de autori- 

taie nu pot fi cenzurate şi desființate de 

instanțele de drept:comun, ci numai de 

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe 

baza principiului separaţiei puterilor în 

Stat. Sunt îiotuş instanțe cari susțin, că 

fără a leză acest principiu, instanţele or- 

dinare, chiar pe cale de râl6r6, pot inter- 

DESPRE DELICTE ŞI QUASI-DELICTE 

veni pentru 'a desființă un asemenea act : 

făcut cu violarea vădită şi flagrantă a 

legii. 
b) Deciziunile Comitetului Agrar nu se 

pot .execută de consilierii agricoli, ci de 

comisiunea de ocol sau cea judeţeană. 

Executarea făcută de consilierul agricol. 

este ilegală şi constitue un act personal 

şi arbitrar al său, care poate fi desființat 

prin refere. „ 
c) Partajul între coproprietari este în 

competenţa instanţelor de drept comun şi 

nu se poate face prin o decizie a Comi- 

hi 1 

" cordă unor anume persoane ce 

Codul civil 

. 

tetului agrar sau prin organele de aplicare 

a legii agrare. 
d) Un asemenea partaj făcut de Con- 

silicrul agricol, este un act abuziv şi per- 

sonal şi se poate desființă prin €i€rc. 

(Trib. Dorohoi, 56+ din 21 Octombrie 1924, 
and. Rom. 1935, IL, 50). 

“6, In principiu, dreptul de a da o con- 

cesiune pentru deschiderea şi funcţionarea 

unei farmacii, este un drept rezervat de 

lege puterii executive a Statului, care a- 
îndeplinesc 

condiţiunile prescrise de lege „dreptul de 

farmacie“, adică permisiunea sau conce- 

siunea de'a deschide şi conduce o far- 

macie. IE 

Dacă în aceste cazuri, legiuitorul a pre- 

văzut că concesiunile acestea pot să treacă 

dela concesionar la unele persoane, cărora 

obişnuit, le revine prin moştenire sau cum- 

părare şi fondul material sau comercial 

al farmacici, această transmisibilitate, con- 

diționată şi limitată a dreptului de far- 

macic, în persoana unor anume moşteni- 

tori sau adhizitori, nu poate fi privită de- 

cât ca o excepțiune dela principiul genc:- 

al al caracterului personal al acestui 

drept şi deci al netransmisibilităţii lui, 

În nici un caz şi din nimic nu rezultă 

că legiuitorul ar fi voit să schimbe carac- 

terul personal al dreptului de farmacie 

şi să-l transpu6, contra raţiunci de ordine 

ublică, de care s'a condus în mod, con- 

Stant, întrun drept real, patrimonial şi 

transmisibil, conform dreptului comun. 

(Cas. I11, 2333 din i Decembrie 1924, Pand. 

Rom. 1935, Î, 41). ” ă 

7. Refuzul unci autorităţi publice de 

a ordonanță salariul unui, funcţionar pe 

un: timp determinat, constitue un act de 

gestiune iar nu de autoritate. Ca atare, 

acest act nu este de competenţa secțiunii 

III a Curţii de Casaţie de a fi judecat, 

potrivit art. 5 par. III, Litera f, din legea 

acestei Curți, ci urmează a fi deferit in- 

stanțelor judecătoreşti de drept. comun. 

(Cas. III, 9352 din 5 Decembrie 1924, Pand. 

om. 1925, III, 63, Jur. Rom. 8/925). 

9. Actul prin care o autoritate admi- 

nistrativă notifică prin publicaţiuni - ge- 

nerale, că se opune la înstrăinarea averii 

unei societăţi, care pretinde a aveă drept, 

nu constitue un act de autoritate, deoa- 

rece publicațiunea nu. împiedică exerci- 

țiul nici unui drept al vreunui particular, 

ci, prin ca, administraţiunea se -comportă 

ca ori si ce particular, care ar face opo- 

zițiune la anumite acte de justiţie, şi deci 

ca face un act de gestiune care nu €e de 

competința acestei Curţi de a-l judecă, 

potrivit art. 5 par. IUl, lit. f. din legea 

sa organică. (Cas. III, 2531 din 17 Dec. 

1924, Pand. Rom. 1996, III, 3, Jur. Rom. 

8/925). - AR 
9, a) Funcţiunile publice se dobândesc 

şi se pierd în modul şi în condiţiunile pre- 
văzute de legile de organizare administra- 
ivă. 
b) Nici administraţiunea, nici funcţio- 

narul nu pot pe cale de contract, să deroge 
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Codul civil DESPRE VELICTE 

la lege, modificând drepturile şi obliga- 
țiunile ce comportă o funcţiune publică. 

c) Prin urmare, este inoperaniă şi nu 
poate aveă valoare legală, contractul in- 
tervenit între administraţiune și un func- 
ționar public, regulat numit şi aparţinând 
cadrelor acelei administrații, prin care se 
modifică condiţiunile de încetare a func- 
țiunei, limitând-o în durata ci. (Cas. IL, 
2592 din 8 Decembrie 1924, Curier Jud. 
24/1925), , 

10. Conform textelor citate din legea 
rechizițiilor, Statul poate plăti obiectele 
rechiziţionate cu bonuri de rechiziţie. Lem- 
nele tăiate dintr'o pădure se consideră ca 
obiecte rechiziționate şi au a fi plătite cu 
bonuri de rechiziţie, dacă Statul o cerc, 
Daunele cauzate printr'o tăiere abuzivă 
urmează a îi plătite în numerar. (Cas, 
I, 106 din 19 Ianuarie 1925, Pand. ăpt. 
20/925). 

1(. Recursul în contencios administra 
tiv nu este considerat — în sistemul le- 
islaţiunii noastre — ca o acţiune popu- 
ară. Recurentul trebuie, prin urmare, să 
invoace — independent de chestiunea le- 
galităţii actului atacat — că prin acel act 
a fost lezat în drepturile sale, fie chiar 
şi eventuale. : , 

n speță, recureniul, invocând . numai 
ilegalitatea actului fără a pretinde că i - 
sar îi lezat vreun drept garantat de lege, 
recursul e neadmisibil. (Cas. III. 160 din 
21 Lanuarie 1925, Pand. Săpt. 2/925). 

12. Minorul capabil a se căsători, este 
singur ţinut a răspunde de obligaţiile ce 
decurg din convenția matrimonială ce a 
făcut, iar nu şi părinţii săi, 
nuţi de lege să asiste la facerea acestor 
convențiuni. Părinţii sunt ţinuţi potrivit 
art. 1000 c. civ.. să răspundă -numai de 
prejudiciile ce decurg din delictele sau 
quasi-delictele comise de fiii lor minori, 
iar nu şi de prejudiciile ce decurg din 
contractele încheiate de ei în timpul mi- 
norităţii. 

Dispoziţiunile art. 45 din L ş. oc., din 
1908, nefiind incompatibile cu dispoziţiile 
mai vechi ale art. 718 al. [], pr. Civ., care 
spune că prețuirea nu face vânzare, nu sc 
poate pretinde că aceste dispoziţiuni au 
fost abrorate. : 

Sub imperiul art. 45 |. j. oc, deşi jud. 
de, ocoale, au o competență nelimitată cu 
privire la foile dotale, şi deci prețuirea 
obligatorie nu-şi mai are rostul, totuşi a- 
"ceastă preţuire nu echivalează vânzarea — 
art. 7I8, pr. civ., avându-și şi azi, acceaş 
aplicațiune pe care a avut-o înainte de 
1908. (Jud. rurală Băileşti, 
Curierul Judiciar, 7/923). 

13. Nici un text de lege nu îndreptă- 
țeşte Casa Centrală să formeze rezerva 
neexpropriabilă pentru proprietar, în mod 
disereţionar; dimpotrivă. art. 14 din legea 

e expropriere pentru Basarabia prevede 
formal că această rezervă se va da proprie- 
tarului după alegprea sa, cu singura deo- 
sebire de a nu se depreciă prin defalcarea 
ei terenurile expropriate, 

cari sunt ţi-. 

Dolj, 17/925, - 

ȘI QUASI-DELICTE Art. 1000 

“Când, prin urmare, Casa Centrală, în 
executarea deciziunii definitive a instanței 
agrare, potrivit invitaţiunii date de Curtea 
de, Casaţie, refuză aprobarea sa actului prin care Consilierul: agricol a atribuit 
rezerva conform art. 14 de mai sus, şi 
pretinde a i se da proprietarului această 
rezervă, contra voinţei sale, în două por- 
fiuni deosebite, prin aceasta ca refuză în- 
săş executarea hotăririi la care a fost în- 
vitată de Curtea de Casaţie şi deci e pa- 
sibilă de daune cominatorii. (Cas. III, 508 
din 10 Februarie 1925, Pand, Săpt, 9/925). 

14, Este adevărat că după art. 54, par- tea finală, din regulamentul transpor- turilor militare pe C.F. «ui. administraţia 
căilor ferate este datoare a se conformă ce- 
rințelor de ordin militar prevăzute în 
acest regulament: — în ce priveşte însă 
chestiunile de ordin technic, această ad- 
ministrațiune nu este subordonată coman- 
damentului militar decât în cazuri excep- 
fionale, când primeşte ordin expres în 
scris dela comandament potrivit art. 80 din acelaş regulament. 

Cât timp prin urmare, administraţia C, T. R. nu face dovada existenței unui a-. semenca ordin, ea rămâne singură respon= sabilă de daune pentru orice: accidente survenite din nerespectarea dispoziţiunilor de ordin tehnic pe baza raportului con- tractual anrajat între ca şi călători. (Cas. I, 331 din 10 Februarie 1925, Pand. Săpt. 10/925, Pand. Rom. 1926, Îl, 1). 
155. Ridicarea la rangul de catedră uni- versitară a unei conferințe, în eonformi- 

tate cu art. 58 din lesea învăţământului secundar şi superior, nu implică și ridi- carea la rangul de profesor a persoanei conferenţiarului, ci numirea la catedra astfel creată urmează a se face: fie prin concurs după normele prevăzute de art. 80, 82 şi urm. din citata lege, fie prin re- comandaţiune specială conform art. 81. Prin urmare, ridicarea conferențiarului la rangul de protesor sub cuvânt că şi conferinţa s'a ridicat la rangul de catedră, constitue o greşită aplicare a art. 58 şi o violare a art. şi următorii din legea. învăţ. superior. (Cas. IL[, 350 din 16 Pe bruarie 1925, Pand. Săpt. 8/935), , 
(6. Orice parte din proces având drep- tul să ceară instanţei de judecată copie le. galizată de pe hotărirea pronunțată, a- celaș drept d are şi particularul în pri- vința căruia s'a dat o hotărire de către comisia centrală de rechizițiuni, de a cere copie de pe această hotărire Ministerului de răsboiu, pe lângă care funcţionează comisiunea, iar refuzul Ministerului de a liberă copie, constitue un act ilegal. (Cas, III, 590 din 24 Februarie 1925, Pand. Săpt. 10/925, Pand. Rom. 1926, III, 3). 
id. Suspendarea din funcţiune a unui pro esor secundar pe temeiul art. 45 din egea învăţ. secundar, nu poate aveă. loc decât atunci când faptul penal ce i se. impută nu este unul din delictele prevă- zute în mod limitativ de acel text de lege. În cazul imputaţiunii altor delicte, cum 
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Art, 1000 

este acela din art. 1SL c. pen; necuprins, 

în enumerarea art. 35, suspendarea nepu: 

tând aveă loc, de drept, conform legii, 

ea nu poate fi- aplicată nici pe cale de 
dispozițiune adminisirativă, fără a se violă 

principiul _ inamovibilităţii profesorilor 

consacrat de art. 44 din citata lege. (Cas. 

III, 416 din 25 Februarie 1935, Pand. 

Săpt. 9/925). | 
18. Lesea din 15 lulie 193%, rivitoare 

la regularea  salarnlor tuturor uncţiona- 

rilor publici, potrivit prevederilor buge- 

tare, din acel an, a avut un caracter pro- 

vizoriu şi o aplicaţiune limitată, la func- 

ționarea acelui buget. Ea wa putut abrogă 

un Singur moment disvozițiunilo legilor 

organice, privitoare: la: încadrarea şi fixa- 
rea poziţiunii funcţionarilor. 

Prin urmare, atât: înainte de această 

lese cât şi după expirarea anului bugetar 

pentru care a fost făcută, chimiştii-june- 

ționari ai Ministerului de Industrie, au 

avut şi au dreptul la salariul prevăzut de 

legea de unificare a salariilor acestor func- 

ționari, potrivit legii generale a Statutului 

funcţionarilor publici. (Cas. INI, 417 din 

25 Februarie - 1925, Pand. Săpt. 6/925). 
19. Recursul în contencios administra- 

tiv îndreptat contra deciziunii date de o 

comisiune disciplinară şi confirmată de 

autoritatea dministrativă, este admisibil 

în principiu; deoarece actul atacat, astfel 

cum se prezintă, constitue, în ultimă ana- 

liză, nu un.act de jurisdicție pură şi 

simplă, ci un act administrativ de auto- 

ritate în sensul art. 5 $ III-lit. î, din le- 

gea Curţii: de Casaţie. (Cas. III, 441 din 

5 Martie 1925, Pand. Săpt. 8/925). 

20, Oricât de legitime ar fi interesele 

unei Facultăţi cu privire la numirea pro- 

fesorilor ei, întrucât însă Facultatea nu 

constitue legalmente o persoană juridică 

distinctă. de Universitatea din care, face 

parte, ca atare ca nu are nici calitatea 

şi. nici capacitatea de a-și afirmă şi sus- 
ține în justiţie drepturi ce pretinde că. 

i Sar fi vătămat. | 

Prin urmare, recursul făcut de o Fa- 

cultate contra numirii unui profesor, la 

o catedră a sa, este inadmisibil. 

Cererea de intervenţiune într'un recurs 

de contencios administrativ, care .ar avcă 

acelaş obiect şi scop ca şi cererea princi- 

pală, este supusă aceloraşi 'condiţiuni de 

formă şi termen ca şi această cerere. Prin 
urmare, o cerere de intervenţiune intro-. 
dusă peste termenul prevăzut de art. 59 
din legea. Curţii de Casaţie, este. tardivă. 

(Cas, III, 441 'din 3 Martie 1925, ' Pand. 
Sănt. 8/95). i | 

29|. Deciziunea primăriei unei comune 
urbane prin care lixează ratele de plată 
ale terenurilor vândute invalizilor; vădu- 

-xelor de răsboiu, etc... în puterea legii din - 
15 'Octombrie 1921,* constitue un act de_ 

pură! gestiune, lăsat, în ce priveşte cuan- 

straţiunii' comunale. * 

Prin urmare,. recursul în contencios ad- ten , aune, 
- dintr'un delict sau quasi-delict, trebueşte. - 

ministrâtiv contra unei atari deciziuni, este 

— 582. — 

DESPRE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE 

tumul fiecărei rate, la facultatea admini- - 

Codul civil 

inadmisibil. (Cas. ili, 538 din 10 Martie 
1925, Pand. Săpt. 6/92). ! 
99, Pentru transferarea, suspendarea 

sau înlocuirea judecătorilor de Tribunal 
şi Ocol, care, oricât ar îi funcţionat, n'au 
dobândit însă inamovibilitatea conf. art. 
9 şi 142 din leeca organizării judecăto- 
reşti, este suficient raportul inspectorului 
judecătoresc, motivat pe abateri grave 
dela datorie, fără a fi nevoie de o Jude- 
cată disciplinară. (Cas. III, 54i din 10 
Martie “1925, Pand. Sănt, 10/9235, Pand. 
Rom. 19%, III, 3). 
23, Un funcţionar care nu îndeplineşte 

condiţiunile de stabilitate, dar care prin- 
trun lux de procedură a fost suspendat 
temporar din funcţiune prin decizia co-, 
misiunii disciplinare, nu poate pretinde 
că această împrejurare i-a creat un drept 
de stabilitate pe baza căreia să pretindă 
autorităţii de a-l reprimi în funcţiune — 
în mod obligator — la expirarea terme- 
nului de suspendare. (Cas. III, 602 din 18. 
Martie 1925, Pand. Săpt. 14/9325). 
24 Avocaţii Statului, fiind consideraţi 

ca Îuncţionari în administraţiunile publice, . 
urmează a li sc aplică şi lor, în ce priveşte 
pozijiunca pe care o au ca atare, normele 
egii statutului funcţionarilor publici. . 

Prin urmare, un avocat al Statului care. : 
nu îndeplineşte condiţiunile de stabilitate 
cerute de art. 61 ain legea mai sus citată, 
poate fi pus în disponibilitate fără avizul 
comisiunii disciplinare. (Cas. III, 605 din 
18 Martie 1925, Pand. Săpt.-11/925). 

25, După dispoziţiunile art. 45 din Re-. 
gulamentul de' transporturi pentru trafi- 
cul local al C. F. 1t.. care face legea _păr- 
ților în materie de transport pe E.F.R, 
care indică şi măsurile de luat atunci 
când mărfurile nu pot fi iransportate ime- | 
diat, se prevede că calea ferată nu este 

obligată să încheie contracte de transport * 
peniru mărfurile a căror transporturi nu 
se'poate face” imediat, ca însă este ţinută 
să ie ia în păstrare întrucât are loc dis- 
ponibil, liberând predătorului o adeverire” 
de primire în care să indice condiţiunile 
depozitului făcut pentru expediere şi can- 
titatea de mărfuri primită în depozit. Prin” 
urmare, deşi ne găsim în faţa unei afaceri 

- comerciale, unde dovada cu martori chiar 
pentru depozit conform art. 46 c. com. este 
admisibilă, totuşi din momentul ce regula- 
mentul de transport pentru traficul pe 
C. F. R., care face legea: părţilor, în a- 
ceastă materie, prevede imperios că orice 
depozit de mărfuri în vederca transportului 
pe calea ferată când -transportul nu se 
poate face imediat, trebuie să fie luat 
în păstrare de organele căilor ferate, dela 
care depunătorul primeşte o adeverinţă de: 
depunere şi 'constituind, astfel o derogare 
expresă la normele dreptului comercial, 
dovada depunerii în gară a mărfurilor 
pentru expediere, nu se poate face cu mar- 
tari, d numai cu adeverințe eliberate de 

Pentru a fi'loe la daune ce izvorăsc: 

7
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dovedit în principal și prealabil culpa sub 
orice formă a agentului care a ocazionat 
daunele, stabilindu-se în fapt cu o preci- 
ziune şi certitudine ncindoclnică, elemen- 
“tele care au concurat la ocazionarea dau- 
nclor din culpa agentului, a cărei respon- 
sabilitate atrage reparația prejudiciului 
Drin aceca de a fi depozitat lemnele pe 

“locul gărei în contra dispoziţiunilor şi 
fără formele prevăzute de regulamentul 
de transport pe C.E. R. şi în contra dis= 
poziţiunilor legei de poliţie a C. E. R. 
(art. 9) prin aceea că a depozitat lemnele 
de transport la o distanță de 15 m. de 
linia C. F. R., deci sub 20 m, minimum 
de distanţă prevăzut le legea poliţiei Căi- 
lor Ferate Române, culpa pâritei Direcţii 
Căilor Rerate Române chiar de sar do- 
vedi, devine inoperantă. Deasemenea, chiar 
dacă depozitul lemnelor s'a primit cu con- 
simțământul tacit al organelor locale a C. 
F. R., ftotuş faptele prepușilor nu pot 
obligă pe pârita Direcţiune a C.F.R. 
atâta vreme cât ca fiind o administraţie 
publică, care şi-a fixat prin lege şi :re- 
gulament normele de funcţionare a orga- 

„nelor sale limitându-se prin chiar acest 
fapt răspunderea sa în cadrul acestor dis- 
pozițiunt regulamentare peste care prepu- 
sul sau organele C. F. A care au călcat 
aceste norme, este personal răspunzător 
către cel păgubit, dacă dăunatul a profi- 
tat fraudulos, luând de bune actele nere- 
ulamentare făcute de prepuşii C.F.R. 

Nerezultând din nici un regulament sau 
dispoziţie că Direcţia serviciului C.F.R. 
ar Îi obligată să posede pompe pentru! in- 
-cendiu în gări, care însă din prevedere şi 
având în vedere interesele sale Şi-a în- 
„Zestrat staţiile cu pompe de incendiu, nu 
se poate trage concluzia forţată că dacă 
pompa de incendiu din rară cră defectă 

" în momentul 'incendiului lemnelor recla- 
mantului, Direcţia C. F. R. eră în culpă 
şi deci răspunzătoare de daune. (Trib. 
Bacău :S. II, sentința comercială No. 21 
din 5 Martie: 1925, Jur. Gen. 1925, No. 
1108). -.. .. ” 
26, Prin decretul lege No. 4079 din 12 

Septembrie 1919, art. 1 al. $, s'a prevăzut 
ca criteriu distinctiv între ' funcţionarii 
stabili şi cei nestabili, din administraţiu- 
nea generală a finanțelor Statului, sala- 

„iul de bază de 400 lei lunar, 
Intrucât în: speţă, recurentul dovedeşte 

prin certificatul aflat la dosar, că la daia 
uncrii sale în disponibilitate, aveâ'un sa- 

Îariu de bază de 750 lei, urmează că pe 
temein! art. 75 din legea organizărei k 
nanielor, modificat prin menţionatul de- 
cret .leze, Ministerul nu. puteă procede la 
punerea în disponibilitate a lui, decât în 
urma avizului comisiunii disciplinare, sa- 
lariul de bază fiind mai mare de 400 lei. 

Ministerul însă nescotind această cerinţă 
esențială. pentru garantarea - stabilității 
furicţionarilor din serviciile sale şi punând 
“pe recurent în disponibilitate, fără a-l su- 
pune în prealabil unei judecăţi discipli- 
nare, a săvârşit un act ilegal şi cu vio-! 
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larca drepturilor recurentului. (Cas. III, 
dec. 715 din 31 Martie 1925, Jur, en. 1925, 
No. 2044)... - | . 
„97. Iermenul de recurs contra refuzu= 
lui de a rezolvă o cerere — odată expirat — 
nu mai poate rcînviă prin repetarea 
aceleiaş cereri, fie chiar sub forma unei. 
somaţiuni. Contrariu, ar însemnă să se 
cludeze oricând dispoziţiunea art. 39 din 
legea Curţii de Casaţie, prelungindu-se la 
infinic un termen legalmente slârşit. (Cas. 
MI, 732 din 1 Aprilie 1925, Pand. 
14/925, Jurispr. om. 15/926). 

8. In principiu, acţiunea disciplinară 
este independentă de acţiunea publică, 
obiectul și cauza fiecăruia fiind cu totul 
deosebite; dealtfel, acest principiu este 
consacrat în mod formul în legislaţiunea 
noastră prin art. 58 al. final din legca 
statutului funcţionarilor publici, care pre- 
vede că chiar în caz de achitare pe cale 
penală, funcţionarul poate fi deferit Co- 
misiunii disciplinare care va aviză dacă 
el:mai poate ți menţinut sau nu în func- 
țiune. i - i 

Prin urmare, în speță, Comisiunea dis- 
ciplinară sesizătă în puterea art. 58 din 
statutul funcţionarilor publici a: fost în 
drept să examineze din nou situaţiunea, 
nu sub raportul responsabilităţii penale, 
cecace ar Îi constituit în adevăr un exces 
c,putere necompetinţă şi violare a auto- 

rităţii” lucrului judecat din “partea ei, 
dar sub raportul strict disciplinar al in-: 
teresclor şi prestigiului corpului şi „Să. a- 
precieze dacă faţă de împrejurările “con- 
statate recurentul mai poate îndeplini cu 
“toată demnitatea şi autoritatea cuvenită 

ăpt. 

. serviciul ce i sc încredinţase. 
Această apreciere a Comisiunii consem- 

nată în deciziunca sa şi: confirmată de 
“Ministru, în senșul “că rccurentul nu 'mai 
poate funcţionă şi că lăsarea sa în dis- 
ponibilitate se impune, este în perlectă 
concordanţă cu principiile mai sus expuse 
şi cu situaţiunea de fapt constatată. (Cas. 
III, dec. 791 din 1 Aprilie 1925, Jur.. Rom. 
19,925). ! ! 
29, Un post vacant se poate complectă 

rin numire sau transferare, care rămâne 
a aprecierea - autorităţii. (Cas. “III, 758 

din 3, Aprilie 1925, Pand, Săpt.. 6[926). 
“80. Art. 1000, alin. 1 e, c. nu'stabilește 

o. .prezumpțiune generală de culpă pentru 
lucrurile. neînsufieţite, — căci finalul: a- 
cestui alincat „sau de lucruri ce sunt sub 
paza noastră”, se referă, după cum se 
constată din „lucrările .preparatorii ale co- 
dului civil. francez,. la. responsabilitatea 
pentru lucrurile însuflețite prevăzută în 
articolul următor .1001 e, c. | 

In codul.civil nu există decât un singur 
articol,..care. să se refere la lucrurile ne- 
însufleţite:.— art. -1002 —. care prevede 
cazul edificiului în ruină, n „_ In. consecință: cineva nu poate: fi: răs- 
punzător. pentru: lucrurile ncînsufleţite, 
în afară: de cazul art. 1002 ce, c., decât. 
pe temeiul art: 993, 999 ce. -e.: cu facul- 
tatea pentru judecată, de a apreciă după 
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împrejurări — că este ori nu cazul de 
a-l prezumă în culpă, aplicând deci art. 
1203 e. e. combinat cu 998, 999 ac. cod. 

În situațiunea când asupra pâritului ar 
plană o prezumpţiune judiciară de culpă 
— dânsul nu ar puteă-o răsturnă decât 
dovedind cazul fortuit ori de forță ma- 

joră, culpa unui terţiu și cu atât mai 
muit culpa victimei. (Trib. Prahova, S. 

1. 256 din 2 Aprilie 1925, Pand. Rom. 
1926, II, 135). 

34, Responsabilitatea excepţională pen- 
tru faptul altuia prevăzută de art. 1000 
cod. civil, nu se întinde la alte cazuri de- 

cât acelea “prevăzute de lege. Astfel, so- 
țul nu poate fi declarat responsabil civil- 

mente de faptul delictuos al soţiei sale. 
Deci, în speţă, tribunalul nu putcă con- 

damnă pe recurent la despăgubiri civile 
pentru delictul de lovire săvârşit de soţia 
sa. In caz când ar [i socotit că faptul pus 
în sarcina lui nu este pedepsit de legca 

penală, însă, aveă existenţă şi deci, acesta 

urmând să fie absolvit, iar nu achitat, 
cerârea de despăgubiri formulată de re- 
clamantă putcă Îi admisă, în baza art. 
11 cod. pr. penală, — tribunalul eră dator - 
să-şi motiveze soluțiunea;  neprocedând 
asttel şi menținând achitarea soţului şi 
condamnându-l totuș la despăgubiri civile, 

fără să arate motivele cari l-au condus la 
această soluţiune, tribunalul a comis exces 

de putere şi nemotivare. (Cas, II, dec. 
1076 din 5 Aprilie 1995, Jur. Gen. 1925, 

"No. 1279), 
30, Potrivit art. 114 din legea sanitară, 

controlul exerciţiului farmaciei se lace 

totdeauna de către Ministerul sănătăţii 
publice, prin deleg 
ceutice, pendinte de consiliul superior sa- 
nitar și în baza art. 121, el este singurul 
în drept să dea concesiuni 
țarea farmaciilor şi să confirme pe diri- 
ginţii lor. , 

In conformitate cu art. 122 şi 125 din 
legea menţionată, concesiunea pentru des- 
chiderea unci farmacii se dă 
anumită persoană şi anume localitate sau 
comună şi, în însăşi comuna unde se a- 
şează o farmacie, concesionarul trebuie 
să-şi aleagă astfel locul, întrucât să satis- 
facă numai accă circumscripliune a urbei, 
unde se simte lipsă de.o farmacie; lipsă 
pe care de altfel numai Ministerul este 
în drept să o determine în prealabil, după 
avizul conform al Consiliului superior sa- 
nitar. E 
Atunci când o farmacie se mută din- 
irun local în altul, în acelaș oraş, far- 
macistul nu poate părăsi circumseripțiu- 
nea, fără autorizarea Ministerului sănă- 
tăţei publice, iar potrivit ultimului alineat 
al art. 125, proprietarul, arendatorul sau 
administratorul unei farmacii nu “poate . 
în 'nici un caz să devină proprietar, aren- 
dator sau administrator al unei alte far- 
macii, afară de aceea la care este proprie- 
tar, arendator sau administrator. . 

' In speţă, deşi recurentul eră dejă aren- 
dașul. unei farmacii, totuşi a mai arendat 
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în acelaş oraş, încă o farmacie și, prin- 
cipial, chiar în cazul când ar aveă drep- 
tul de a arendă încă o farmacie, el nu se 
poate plânge că Ministerul i-a închis far- 
macia arendată fiindcă el a deschis-o, fără 
aprobarea Ministerului şi într'o circum- 
scripție, unde lipsa sau necesitatea unei 
farmacii nici nu: fusese: măcar în prealabil 
stabilită în urma unui aviz al Consiliului 
superior sanitar şi deaceca Ministerul a 
fost în drept a i-o închide. (Cas, III, dec. 

790 din 8 Aprilie 1925, Jur. Gen. 1935, 

No. 2185). 
33, Când autoritatea administrativă 

este invitată prin decizia Curţii de Casa- 
ție să acorde o autorizaţiune refuzată în 

mod ilegal, autoritatea nu poate impune 

părţii — în executarea acestei deciziuni — 

restricțiuni sau condițiuni cari nu rezultă 

nici din decizia Curţii, nici din vreo dis- 

poziţie de lege, ci trebuie să proceadă la 
executarea deciziei conform dispozitivului 
ei. (Cas. III, 795 din S Aprilie 1935, Pand. 
Săpt. 14/925, Pand. Rom. 1925, III, 150). 
24, Considerurea ca demisionat pentru 

absentare dela post, a unui funcţionar ju- 
decătorese, care îndeplineşte condiţiunile 
de stabilitate prevăzute de art. 61 din le- 
gea statutului funcţionarilor publici, con- 
stitue în realitate o măsură disciplinară, 
cchivalând cu punerea în disponibilitate 
a funcţionarului pentru abateri dela da- 
torie Prin urmare, o atare măsură nu 
poate fi luată de autoritatea superioară 
decât după o prealabilă judecată a Co- 
misiunii disciplinare instituită prin art." 
270 şi 271 din legea organizării judecă- 
toreşti, formalitate imperios cerută, pen- 
tru funcţionarii stabili, de art. 52 din 

„legea statutului funcţionarilor publici. 
4 as: III, $57 din 10 Aprilie 1925, Pand. 
ăpt. 12/9235), NR 

35. Conform art. 50 din Statut, nici 
ui funcţionar nu poate îi privat de drep- 
turile sale câştigate, prin mutare într'un 
post inferior. (Cas, III, 858 din 10 Aprilie 
1925, Pand. Săpt. 21/925). 
36, Un funcţionar public poate fi 

transferat dintro funcţie în alta, în in- 
„teres de serviciu, cu obligația ca funcţia 
să' fie echivalentă şi să se ia avizul co- 
misici de numiri și înaintări. 

Chestia interesului de serviciu e o che- 
stie de apreciere a comisiei de înaintări . 
şi numiri. (Cas. LII, 855 din 28 Aprilie 
1925, Pand. Săpt. 20/9925). | 

377, Comisiunile de judecată ale cor- 
pului didactic universitar, nu pot judecă 
decât punctele deduse în judecată prin 
decizia ministerială. 
“Ele nu au dreptul să transforme aceste 

nuncte de acuzaţie. (Cas. III, 944% din 12 
Mai 1925, Pand. Săpt. 29/9235, Jur. Rom. 

edepsei avertis- 
41936). 
88, Pentru aplicarea 

mentului, unui membru al corpului didac- 
tic. este suficientă aprecierea ministrului, 
legea necerând nici o altă formalitate prea- 
labilă. (Cas. III: 953 din 15 Mai 1935, 

- Pand. Săpt. 13/925), | 
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309, Insărcinarea de diriginte de clasă 
se dă de Ministerul Instrucţiei, după re- 
comandarea direcţiei şcolii, pe un period 
de 5 ani. Ministerul este în drept, atunci 
cand constată că dirigintele nu-şi îndepli- 
neşte obligaţiile, să-i retragă această în- 
sărcinare. (Cas, III, SS+ din 18 Mai 1935, 
Pand. Săpt. 20/95, Jur. Rom. 15/9235). 
„40, Este adevărat că după art. 133 din 
regulamentul  şcoalelor profesionale de 
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„fete gr. 1, dirigintele de clasă se numeşte - 
în această calitate pe termen de 5 ani, dar 
art. următor 134 prevede că, cu anumite 
forme şi condițiuni, cari sunt îndeplinite 
în speţă, li se poaie luă şi mai înainte 
de împlinirea termenului, această însărci- 
nare, Care e privită de regulament mai 
mult ca o atribuţiune obligatorie şi cu 
totul temporară, dată profesorilor, pentru 
menținerea disciplinei claselor, decât 
ca un drept intangibil al funcţiunei 
lor didactice. (Cas. Il, S84 din 8 Mai 1935, 
Pand. Săpt. 14/9235, Jur. Rom. 15/925). 
4. Legea statutului funcţionarilor pu- 

blici a abrogat — ca contrarii — dispozi- 
țiunile art. 69 din legea organiz. comunelor 
urbane. 

* Prin urmare, funcţonarii comunali în- 
depărtaţi din serviciu după 1 lanuarie 
1925, nu pot invocă beneliciul stabilităţii 
decât dacă dovedesc în prealabil că sunt 
definitivi în funcţiune, conform art. 6+ din 
legea generală a.siatutului funcţionarilor 

„publici. (Cas, Lil, SS7 din 8 Mai 1925, 
Pand. Săpt. 14/925, Jurispr. Rom. 15/925). 

42, Dacă art. îi al. 2 pr. pen. dispune 
că hotărirea achitatoare închide părţii vă- 
tămate orice drum de judecată înaintea 
instanțelor civile, aceastu dispoziţie însă 
nu se referă decât la daunele ce izvorăsc 
din faptul însuşi pentru care inculpatul' 
a fost achitat. 

Pe de altă parte, acţiunea privată nu 
poate Îi exercitată înaintea instanţelor re- 
presive, decât numai dacă daunele iau 
naştere dintr'o infracţiune penală şi dacă 
este introdusă ca accesoriu al acţiunii pu- 
blice. 

Prin urmare, când minorul de'î5 ani 
este achitat de infracţiunea ce i se impută, 
fiindcă a lucrat fără pricepere, partea 

"vătămată nu mai poate cere daune dela 
persoanele responsabile decât la tribunalul 
civil şi prin acţiunea ce-i conferă art. 1000 
cod civil. (Cas. II, 1457 din 18 Mai 1935, 
Jur. ltom. 12/9326). | 
43, Dreptul acordat părţii vătămate 

„"nrintrun act administrativ de autoritate 
de a nu cere Înaltei Curți înlăturarea lui, 
conform art. 5 paragratul III lit. £, din 
legea organică a Inaliei Curți, iar după 
admiterea acestei cereri, dreptul de a cere 
daune pentru prejudiciul suferit, este o 
cale legală în plus pe care legea o pune 

_“la îndemâna părţiior pentru valorificarea 
pretenţiunilor lor de daune rezultând din 
aceste fapte. - 

Existența acestui drept nu ridică însă 
părților dreptul de a se adresă direct 
instanţelor de drept comun pentru a ob- 

ed 
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Art. 1000 

ține 'pe această cale despăgubiri pentru 
vătămarea ce li sa cauzat printr'un act 
administrativ de autoritate. (Cas. I], dec. 
1370 din 25 Mai 1925, Jur. Gen. 1925, No. 
1639), | 
4% Art din legea org. comunelor 

rurale prevăzând dispoziţiunea că trimi- 
terea în judecata disciplinara a admini- 
stratorilor de plăşi se face de prefect, sau 
în materie electorală de 10 alegători, prin 
aceasta nu face decât să atribue dreptul 
de acuzator prefectului, ca reprezentant 
al puterii centrale, iar nu să ridice acest 
drept însuşi Alinistrului “de interne ca 
reprezentant al puterii executive, (Cas. Il, 
1040 din 27 Mai 1925, Pand. Săpt. 20/9235). 
45, Atribuţiunile consiliului permanent 

al Instrucțiunii ca organ disciplinar au 
încetat dela 26 Iulie 1924. El a devenit 
necompeient ca atare chiar dacă organele 
disciplinare competente după noua lege 
nu au fost încă organizate, din moment 
ce atribuţiunile disciplinare ale zisului 
consiliu nu au fost prorogate prin vreo 
dispozițiune a nouci uzi, (Cas. III, 1123 

“din 10 Iunie 1925, Pand. Săpt. 20/93), 
46, Art. 103 din legea sanitară nece- 

rând condiţia ca cei ce se prezintă la exa- 
menul de farmacist la Eforia Spitalelor 
civile să aibă şi diploma de intern al far- : 
maciilor Eforiei, obligaţia aceasta impusă 
prin regulamentul interior este nclegală. 
(Cas. II, 1157 din 160 Iunie 1925, Pand. 
Săpt. 2w925). 
4, Actul săvârşit de organele Casei 

Centrale a Improprictărirei, prin care de- 
posedează un proprietar de moşie, de un 
teren declarat expropriat prin hotărîrea 
Comisiunei Judeţene, este un act de exe- 
cutare de natură juridică, iar nu un act 
administrativ de autoritate şi prin urmare, 
cl nu poate fi deferit Curţii de Casaţie 
ca instanță de contencios administrativ, 
ci instanțelor a căror hotărire se executii. 
(Cas. IL, 1166 din 17 lunie 1925, Jurispr. 
Rom. 19/925). 

48. Termenul de recurs în Casaţie, îm- 
otriva unui decret de revocare a unui 
uncționar, curge dela publicarea Dzcre- 
tului în „Monitorul Oficial“. Când însă 
recurentul a avut cunoştinţă de decret şi 
arată acest fapt prin petiția de recurs, 
termenul curge dela data când a luat cu- 
noştință de existenţa decretului. (Cas. III, 
1170 din 17 lunie 1925, Pand. Săpt. 25/95, 
Turispr. Rom. 1/926). 
49. Faptul Ministerului de Asricul- 

tură, de_a deposedă pe împroprietărit, pe 
motiv că s'a fraudai legea, constitue un 
act de gestiune, nesusceptibil. de recurs 
“în contencios. Partea lezată are dreptul 
să se adreseze instanțelor de drept comun, 
pentru a-şi valorifică pretenţiile, (Cas. III, 
AZI din 17 Iunie 1925, Pand. Săpt. 7/926). 

50, D. L. pentru înfiinţarea comitetelor 
şcolare, votat după unire, se întinde în tot 
cuprinsul ţării. . - 
Revocarea unui membru din comitetul 

şcolar, care este și profesor al şcoalei, nu 
poate fi făcută fără asentimentul a trei 

0 
. an 
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Art, 1000 

pătrimi din numărul prolesorilor şcoalei. 
(Cas.: III, 1206 din 24 Iunie 1925, Pand. 
Săpt. 261925). a 
“54. Art. 109. din legea de organizare a 
Min. de Instrucție prevede drept de gra- 
daţie numai arhivarilor. 

Prin „arhivari“ urmează a se înţelege a- 
cei şefi de serviciu cari îndeplinesc efectiv 
atribuţiunile de capi ai serviciilor arhivei 
fiecărei direcţiuni. (Cas. III, 1224 din 1 
lulie 1925, Pand. Săpt. 27/95, Jurispr. 
om. 1/96). - : : 
59, Ascnţii cari descopăr o contraven- 

ție la legea Monop. Statului, n'au dreptul 
la prima de 40 la sută din valoarea a- 
menzii şi la prima cuvenită în natură, de- 
cât după ce notărirea a rămas definitivă 
şi Statul a încasat amenda. In caz când 
Ministerul iartă pe condamnat de plata 
amenzii, agentul pierde dreptul la primă 
dacă n'a cerut şi obţinut în contencios a- 
nularea actului administrativ. 

În caz când agentul descoperitor ce şi 
consjatator al contravenţii, i se cuvine o 
primă în natură de 50 la sută. (Cas. |, 
1801 din 3 lulie '1925, Pand. Săpt. 24/95, 
Pand. Rom. 1923, LUI, 145, Curier. Jud. 
40/95). - - 
58: Potrivit art. 32 din regulamentul 

releritor la salubritatea industriilor din 
24 Septembrie 1894, industriile insalubre de 
cl. Ill-a nu se pot înfiinţă decât la 'margi- 
nca: extremă a urbelor şi satelor, iar în 
oraşeie în. cari raza comunii se întinde şi 
dincolo de bariere, unde se găsesc străzi 
regulate, deasemenea acestea nu se pot 
înliință decât la extremitatea comunei. 

" Potrivit !art. 27 din regulamentul men- 
- ționat specificând care anume sunt indu- 
striile insalubre de clasa Ill-a, sunt enu- 
merate printre acestea şi morile de cereale 
sau fabricele de făină cu maşini de vapor 
şi în speţă din cercetarea actelor prezen- 
tate de recurent la Primăria Com. Opan- 
cca şi în special din memoriul şefului ser- 
viciului tehnic al Jud. Caliacra, se con- 
stată că moara intimatului este situată în 

'sat şi că funcţionează cu locomobilă de 
treerat. | : 

“ Întrucât, moara intimatului nu se gă- 
seşte instalată la marginea extremă a sa- 
tului, ci în sat, autorizaţiunea de funcţio- 
nare dobândită de intimat, fiind acordată 
de Ministerul Sănătăţii publice cu viola- 
rea art. 32 din regulament, accastă auto- 
rizaţiune cste dată în mod ilegal şi Pri- 

- măria poate cere retragerea ei. (Cas. III, 
dec. 1265 din 7 Iulie 1925, Jur. Gen. 19%, 
No. 455). | 

54, Conform cu legea. de organizare a 
Universităţii din Cernăuţi, în vigoare şi 
azi în ' Bucovina, decanii facultăţilor nu 
sunt consideraţi ca agenţi exceutori 'ai 
puterii centrale sau ca reprezentanţi ai 
acestei puteri, ci ca: organe executive ale 
Consiliilor Facultăilor respective: şi-şi do- 
bândese această calitate pe temeiul. vo-. 
tului acelor consilii, care singure, au 'drep-' 
tul de a le retrage mandatul încredinţat.. 
Din nici o dispoziţie a legii nu. rezultă că 

DESPRE DELICTE ŞI QUASI-DELICTE 

decanii facultăţilor -ar îi revocabili de 
puterea administrativă centrală, respectiv 
Ministerul, de Instrucție. (Cas. ILI, 1222 din 
1L: lulie 1925, Pand. Rom. 1926, III, 19, 
Pand. Săpt. 22/925, Jurispr. Rom. 16/9235, 
Curier Jud. 9/926). , 
"55, Vânzarea substanţelor chimice pre-. 
văzute în tabela C,, cari au întrebuințare 
în nica industrie casnică, în agricultură, 
meserii, etc., se poate face şi de comer- 
cianţi, după ce vor îi obţinut şi autori-- 
“zarea Direcţiei Sanitare. 

Direcţia Sanitară nu poate respinge 
cererea pentru motivul că petiţionarul nu. 
este droguist sau farmacist. (Cas. III, 1245 
din 5 Iulie 1925, Pand. Săpt. 27/92, Jur. 
Rom. 1/926). | Ia 

56, Statul fiind persoană morală și 
juridică, — ca și instituţiunile de Stat 
cari au această calitate cum e Direcţiu- 

"nea generală C. F. R. — este sustras nor-- 
melor de drept comun, aplicabile nersoa- 
nelor fizice, în ceeace priveşte administra- 
rea patrimoniului său şi ca atare este supus 
unor dispoziţiuni speciale poirivit cu sco-' 
pul ce.este menit a rcaliză. | 

Aşă fiind, el nu poate fi executat silit, 
după normele respective din procedura ci- 
vilă, pentru îndestularea creditorilor lui, 
deoarece guvernându-și patrimoniul său 
otrivit dispoziţiunilor legii asupra conta- 
ilităţii publice, plăţi!» se fac în: limitele 

creditelor legal deschise numai după prea- 
labilă lichidare și ordonanţare, lar libe- 
rările de materiale din depozitele sale le 
face humai în baza unor acte justilica- 
tive după prealabilă aprobare. 
Direcţiunea generală a C. F. R. nu poate 

fi executată silit, nici conform legii | un- 
gare din 1$6$, cu modificările din ASS1 
prin legea. LNI, aplicabilă în Ardeal, de-. 
oarece, în afară de faptul că legca asupra 
contabilităţii publice fiind extinsă în 
Transilvania în 1920. a abrogat accă lege 
în ceeace priveşte plăţile în bani sau ma- 
teriale, dar, potrivit acelei legi ungare, ur- 
mărirea bunurilor aparţinând întreprin- 
derilor de căi ferate se face numai „îm- 
preună și în .totalitatea lor“ şi în afară 
de aceasta, legea ungară în chestiune, se 
referă la. căile ferate în privinţa cărora 
Statul are dreptul de răscumpărare, nu la 
căile ferate de Stat. * .: 
_Creditorul cu titlu definitiv. şi execu- 
toriu contra Statului, “are faţă de. autori- 
tatea întârzietoare în' a-şi execută 'obli- 
wațiunca de plată numai calea prescrisă 
de art. 5 paragraful II], lit. h*din legea. 
pentru Curtea de casaţie şi justiţie, adică 
cererea către Contenciosul administrativ, 
spre-a o obligă să-i înscrie în buget suma 
datorită. (Trib. Sighișoara 1556 din 28 
Iulie 1925, Curier Jud. 41/9235). 

57, În 

la daune morale şi materiale. , 
Dovada daunelor incumbă reclamantu-. 

Codul civil. 

rincipiu, partea lezată prin-. 
» . . . . . 

trun act administrativ ilegal, are dreptul: 

lui sto facă şi nu.se poate face un motiv . 
de casare din faptul că instanţa de. fond 

„n'a “ținut „socoteală de prezumpţii. (Cas.. 

— 586. .—



Codul civil DESPRE DELICTE 

|. 2049 din '18 Septembrie 1925, Pand. 
Săpt, 11926). . 

58, Gradaţia de merit se acordă tutu- 
ror membrilor corpului didactic, fără dis- 
tincţie de sex, cu obligaţia ca aceştia să 
fi fost mobilizați în timpul campaniei 
1910—1918, in serviciul armatei din zona 

"de operaţie şi să [i fost titulari în învă- 
țământ. (Cas._ILI, 1500 bis din 25 Sept. 
1925, Pand. Săpt. 25/95, Jurispr. Rom. 

_1/926, Jurispr. Rom. 8/926). , 
58 bis, Impotriva hotăririlor comisiei 

„disciplinare de judecata magistraţilor, ter- 
menul de apel este de 5 zile dela pronun- 
țare. | , 

Când o lege stabileşte dispoziţii noui 
de procedură, acestea se aplică din mo- 
mentul promulgării legii, indiferent de 
data comiterii faptelor. 

Prin urmare, în speță, recurentul, ma- 
gistrat pus la retragere pentru refuz de 
serviciu, etc.. fiind judecat de comisiunea 
disciplinară pe baza dispoziţiunilor_ legii 
de organizare judecătorească din 25 lunie, 
apelul în contra deciziunii acestei Comi- 
siuni urmă să-l facă în termenul prevăzut 
printr'însa şi cure este cel sus -arătat, în- 

„dependent de împrejurarea că, faptele im- 
Dutate au fost comise sub imperiul vech.. 
legi de organizare judecătorească, care 
'prevedeă apelul în materie în termen de 
8 zile dela comunicare. : 

Intr'adevăr chestiunea termenului de a- 
pel este o chestiune de procedură şi orice 

" dispoziţiune procedurală intră imediat în 

ȘI QUASI-DELICTE Art. 1000 

de furt, iar pe cel de al doilea, pentrucă 
deşi în principiu în calitatea sa de casier nu 
eră în măsură să dea ordine pentru păzirca 
Casei, totuşi, în speţă, şi e 
novat de neghjenţă în mănuirea banilor 
publici, întrucât deţinând cheia: dela ușa 
principială: exterioară — atât Corpul cât 
şi casterul având o singură casă de bani:— 
îi incumbă şi dânsului' îndatorirea de a 
„Juă măsuri pentru a înlătură un eventual 

vigoare și se aplică tuturor actelor făcute | 
„după promulgarea nouci 'legi. (Cas, III, 
complet Ardeal, dec. 1523 din 23 Sept. 
1925, Jur. Gen. 1926, No. 177). 

59, Potrivit art. (i al. c) şi î5 al. 8, 
din regulameniul serviciului administra- 
tiv al Corpurilor de truvă, comandantul 

_şi ajutorul său sunt totdeauna în mod so- 
lidar răspunzători de existența fonduri- 
lor aflate în casa Corpului, iar potrivit 
art. 28 al. c. din acelaş regulament, ca- 
sicrul este deasemenea răspunzător pecu- 

"niar de fiinţa în orice moment a sume- 
lor sau conturilor primite din cassa Cor- 

„pului. Art. 26, 27 şi 23 din acelaş regula- 
ment precizează că încasările și plățile 
se fac de casier, iar păstrarea banilor cari 

„nu sunt destinaţi să fie cheltuiţi imediat, 
se face de comandant și ajutorul său, dela 
care casicrul îi ridică pentru facerea plă- 
ților printrun referat aprobat, de unde 

“rezultă că — date fiind aceste atribu- 
“țiuni —  responsabilitatea pecuniară se 
"împarte totdeauna între aceste trei. per- 
soane. . | 

__ In speţă, Curtea. de Conturi constatând 
„în casa atelierului de reparaţii al Corpu- 
lui |. Armată, un deficit oarecare. con- 

" damnă în mod solidar la plata sumei lipsă, - 
„atât pe comandant şi ajutorul său, cât şi 
„pe casier pe motiv că, cel dintâi nu a 
Justificat' cu nimic că deficitul a provenit 
dintr'o cauză de forţă. majoră binecuvân- 

. tată sau cel puţin, că a luat toate măsurile 
"de siguranţă pentru a feri Casa Corpului 

furt — măsuri ce se constată că nu a luat. 
Prin urmare, pe baza citatelor texte de 

legi, Curtea judecând în modul arătat, a 
făcut o justă aplicaţiune a art. ial. c), 
15 al. £) şi 28 al. e), din regulamentul ser- 
viciului administrativ al. corpurilor de 
trupă, de care recurentul se plânge că nu 
s'au aplicat bine. (Cas. ILI, dec. 1525 din 
25 Sept. 1925, Jur. Gen. 1926, No. 673). 

60. Un funcţionar public din Ardeal, 
numit conform normelor în vigoare acolo, 
şi confirmat apoi în postul ce ocupă, este 
considerat, stabil şi nu poate fi revocat 
fără judecata comisiei disciplinare, (Cas. 
IL, 1556 din 25 Sept. 1925, Pand. Săpt. 
209/925). 

6, Funcţionarii C. F. R. având o lege: 
organică a lor, sunt guvernaţi de această 
lege, conf. art. + din Statut, întrucât dânsa 
nu contravine dispoziţiunilor din.. partea 
întâia a Statutului. (Cas. LII, 1547 din 30 
Septembrie 1925, Pand. Săpt. 23/9235, Jur. 
Rom. 1/926). | 
62, Reiuzul din partea organelor exe- 

cutorii competinte de a execută o hotii- 
rire judecătorească nu poate aveă.. carac- 
terul unui act administrativ de autoritate 

„în sensul art. 5 $ III, lit. î) din' legea 

“recurs în 
Curţii de Casaţie şi nu poate da loc la 

i Casaţie... ” 
Singure instanţele cari au pronunţat ho- 

„tărirea sunt competinte să statueze asupra 
„reluzului de 'exceutare şi lor urmează să 

li se adreseze plângerea. (Cas. III, 1365 
bis, din 7 Octombrie 1925, Pand. Săpt. 
25/1925, Pand. Rom. 1925, III, 147, Pand. 
Rom. 1926, 1, 240). 
„62. Un; medic secundar, numit pro- 

vizoriu prin Decret-Rega], poate fi înde: 
părtat fără nici o formă, dacă nu.se bu- 
cură de stabilitate. (Cas. III, 1585 din-9 
Octombrie 1925, Pand. Săpt. 30/9235). . 
64. Din moment ce există o hotărire 

- detinitivă condamnatoare înscrierea în bu- 
get a unei sume datorate nu poate fi re- 
fuzată pe motiv, că s'a făcut recurs, de- 

"oarece acesta nu suspendă de drept execu- 
tarea. (Cas. III, 12 
Săpt. 41926). 
65. Deoarece instanța de fond stabi- 

Octombrie 1925, Pand. 

_leşte că armata greacă nu a putut să stea 
“pe “teritoriul Basarabiei decât cu permi- 
siunea : guvernului român, această permi- 
siune este de natură a stabili un raport 
dela comitent la prepus între Statul: Ro- 

„_mân şi.Corpul de trupă Grec cântonat la 
recurent. Căci, armata greacă odată 
„ce se află pe teritoriul Român și cu per- 
misiunea guvernului, este de presupus că 
se află în serviciul unei cauze comune 

sa făcut vi-.



- “decizia de concediere a 

Art. 1000 

"şi deaceea trebuie considerată ca şi armata 
“română, astfel că, pagubele aduse de dân- 
sul locuiţorilor, trebuesc a îi lichidate de 
Statul român, codul civil rus autorizând 
accastă desdăunare prin art. 6483 şi 687, 

asemănătoare dispozițiunei, din, art. 1000 
al. Il cod. civ. român, dispoziţiuni cari 
pentru motive de înaltă echitate se aplică 
şi Statului, întocmai ca oricărui particu- 
ar, (Cas. I, deciziunea civilă o. 2552 

din 12 Octombrie 1925, Jur. Gen. 1926, 

No. 435). ! i 

GG, Statul răspunde pentru daunele 
materiale şi morale cauzate printr'un act 
nelegal. (C. Apel Bucureşti, S. IV, 366 din 
19 Octombrie 1925, Pand. Săpt. 26/95, 
Bul. C. Apel 1/926). 
67, Potrivit art. 108 din legea agrară 

pentru Vechiul Regat, în cazurile cân 
cei omişi din tablourile definitiv încheiate 
al îndreptăliților la împroprietărire, cer 
ca pentru dilcrite cazuri de forţă majoră 

să Îi se admită un supliment de cercetare 
leumyis. 

pentru dovedirea imposibilității cu totul 
excepțională de a-şi îi putut prezentă în . 
timpul util actele necesare la zevizuire, 
Casa Centrală a împroprietăririi nu este 
îndatorată la cererea lor, să dispue un 
supliment de cercetare, ci după aprecierea 
ei suverană — dacă găseşte că este ca- 

zul — că ceară Comitetului de ocol în 
acest scop un asemenea supliment. 

Deci întrucât dispoziţiunca enunțată de 
art. 108 din legea de reformă agrară a- 
plicabilă în vechiul regat nu 'constitue o 
obligaţie, ci o facultate a Casei Centrale 
“a împroprictărirei, această autoritate a, 

“fost îndrituită a respinge ca tardivă ce- 
rerea făcută în acest sens de recurent. 

(Cas. III, dec. 141 din 20 Octombrie 1935, 
Jur. Gen. 1926, No. 356). ! 
68, Când între funcţionari şi autori- 

tatea publică se creează raporturi contrac- 
imale, cu privire la funcţiile ce li se în- 
credințează, drepturile. ce derivă din ele 
se pot urmări numai pe calea dreptului 
comun, nu prin recurs în contencios. (Cas. 
III, 1409 din 21 Octombrie 1925, Pand. 
Săpt. 6/996, Jurispr. Rom. 3/926). 
69, Când întrun contract de locaţie 

de servicii, se rezervă Statului, de către 
“părțile contractante, dreptul de a concediă 
pe director, acestia nu poate cere nici un 

" fel de daună. 
Dacă funcţionarul pretinde că , conce- 

dicrea a fost nelegală, trebuiă să atace 
uterii publice. 

(Cas. III, 1457 din 21 Octombrie 1935, 
Pand. Săpt. 50/9325). - . 

70. Potrivit art. 100 al. 2 din legea 
pentru organizarea comunelor urbane, au- 

toritatea comunală poate desfiinţă de. în- 
dată şi fără intervenţia unei, hotărîri ju- 

„decătoreşti toate construcţiunile din lemn 
de orice natură, cari ar fi făcute fără au- 
“torizarea comunci, atunci când legile şi 
regulămeniele obligă -pe părţi a cere și 
obține autorizarea sau când sunt făcute 
eu călcarea legilor şi regulamentelor co- 
munale. 

DESPRE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE Codul civil 

In 'speţă, recurenţii, împrejmuind iu 
gard nou, imobilul lor, ci înșiși recunosc 

prin petiția de recurs că se găsesc în con- 
iravenţiune deoarece l-au construit - fără 
prealabilă autorizaţiune a Primăriei Ca- 
pitalei. , 

Întrucât intimata Primărie a fost în 
drept să dispună dărâmarea gardului ri- 
dicat prin contravenţiune, chiar fără a 
mai fi nevoie şi de o hotărire judecăto- 

rească, n'a săvârşit nici un exces de pu- 
tere şi nici o violare a art. 100 din legea: 
pentru _ organizarea comunelor urbane. 

(Cas. III, dee. 1458 din 23 Oct. 195, Jur. 

Gen. 1926, No. 341). - 
2 |. Refuzul Ministerelor de Finanţe şi 

Sănătate publică de a da curs cererii de 
liberare a unui brevet de băuturi spir- 

toase, nefiind bazat pe nici un text de 
lege, este nelegal. (Cas. II, 1439 din 25 
Uctombrie 1925. Pand. Săpt. 2/926, Pand. 
Rom. 1926, III, 51). 

79, Refuzul Ministerului de a numi pe 

o femee în postul de grefier este înte- 
meiat atunci când aceasta nu face do- 
vada că a fost propusă de comisia de 
înaintări şi numiri. (Cas. III, 27 Octom- 
brie 1925, Pand. Săpt. 16/926). 

73, Funcţia de controlor, fiscal a fost 
împărțită în două categorii: controlori 

stagiari şi controlori financiari. Contro- 

lorii siagiari aflaţi în slujbă la data de- 
eretului, nu dobândesc stabilitate decât 
dacă au un stagiu de 1—2 ani, şi trec exa- 
menul de capacitate. Altfel. pot îi puşi 
oricând în disponibilitate. (Cas. III. 1470 
din 5 Noembrie 1925, Pand. Săpi. 10/926). 
7 a) Stabilirea impozitelor comunale 
entru construcţii şcolare, în Ardeal, se 
ace conform legilor în vigoare acolo; 

ncuzarea de căile de atacat prevăzute de 
acele legi, ridică dreptul de recurs în con- 
tencios. 

D) Recursul în contencios împotriva ac- 
telor de urmărire este inadmisibil. Im- 
„potriva unor astfel, de acte sunt deschise 
căile ordinare de atac. (Cas. III, Complect 
Ardeal, 1474 din 3 Noembrie 1935, Pand. 
Săpt. 8/96, Pand. Rom. 19%, III, 19, 
Jurispr. Rom. 9/926). 
75, In principiu, actele administrative 

de autoritate emană dela organele puterii 
executive; totuș, nu este mai puţin ade- 

_xărat că şi organele de' autoritate ale ce-: 
lorlalte “puteri constituite în Stat pot face 
acte de natură administrativă, când legea 
le dă în cădere asemenea atribuţii. (Cas. 
III, 1477 din 4 Noembrie 1925, Pand. Săpt. 
28/9295, Pand. Rom. '1926, IL, 35, Jurispr. 
Rom. 19/925). . 

76. Primăria, după textul sus citat, 
este în“ drept să refuze reparația unui Îmo- 
bil în paiantă, situat în ocolul IV, Bucu- 
reşti. (Cas. III, 1487 din 6 Noembrie 1925, 
Pand. Săpt. 6/926). 
47: Art. 25 din regulamentul legii din . 

2 Septembrie 1920, prevede că, constatarea 
infirmităţii se va face de comisia medico- 
militară, iar art. 26 din acelaş regulament 
prevede că în cazul când cel suferind este 
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ofițer, serviciul contencios va transmite dosarul serviciului personalului spre a se 
formă decretul de punere în retragere pentru cauzele constatate. 

in cuprinsul acestor texte de lege re- zultă că odată ce comisia medico-militară 
se pronunță asupra unui caz de infirmi- tate, ministerul de răsboiu este obligat să 
facă dceretul de punere în retragere pen- tru cauzele constatate de comisiune. 

In speţă, precum s'a. arătat, deşi comi- 
siunca medico-militară a constatat că in- firmitatea, pentru care recurentul a fost pus în retragere, a fost dobândită pe front în timpul şi din cauza răsboiului şi deci Ministerul eră obligat să sancţioneze prin Decret-nezal această constatare —— iind chiar somat de recurent — totusi până în prezent n'a formulat decretul, violând 
astfel citatele texte de lege şi comiţând un exces de putere. Deaceca, recursul în contencios ficut în acest sens este fondat. (Cas. III, dec. 1495 din 9 Noembrie 1925, 
Jur. Gen. 1926, No, 372), | 

8. a) Prin noua lege de organizare 
jud. nu s'a schimbat nimic din atribuțiu- nile - date contenciosului administrativ. 
Pedensele disciplinare avlicate magisira- ților — oricare ar fi ele — nu pot îi deci susirase controlului judiciar, întrucât atât Deeretele Regale cât şi deciziile ministe- 
riale daie în aplicarea acestor pedepse, sunt acte de autoritate; 

b) Magistratul, căruia i se aplică o pe- deapsă, potrivit art. 182 din legea org. jud. trebuie citat şi pus în situaţiune să 
se apere de învinuirea ce i se aduce. Nu 
există deci, nici un cuvânt ca, atunci când pedeapsa e pronunţată de o comisiune dis- ciplinară, cerința de ascultare a magistra- iului să fie satisfăcută, iar când pedeapsa se pronunţă de ministru, magistratul în-' vinuit „să nu fie ascultat şi deci să nu aibă putinţa a-și arătă motivele sale spri- jinite pe dovezi care ar fi de natură să 
schimbe convingerea ministrului chemat să-l judece. (Cas. III, Complect Ardelean, 1542 din 16 Noembrie 1925, Pand. Rom. 1926, I, 47). | 
79, a) Întrucât din însuşi raportul Mi- 

nisterului Comunicaţiilor anexat Decretu- lui Regal atacat cu recurs, se constată că acordarea concesiunii s'a făcut cu respec- : tarea tuturor formelor legale, în baza că- 
rora sa şi încheiat şi pus în executare actul de concesiune, Ministerul Comuni- 
caţiilor fiind parte contractantă, nu poate printrun simplu act administrativ de 
autoritate să-şi anuleze propriul său con- 
tract, deoarece în atare caz, numai Justiţia este chemată să pronunţe anularea unui 
asemenea act de concesiune; - 

b) Anularea concesiunii făcută de Mi- nisterul Comunicaţiilor nu poate fi con- siderată -ca un act de guvernământ în sensul art. 5, paragraful 5, lit. Î) |, nefiind 
vorba de vreo măsură luată pentru ocro- tirea vreunui interes general privitor la ordinea publică, la si uranța Statului cxternă-sau internă sau la alte cerințe de 
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ordine sunerioare, ci de un act de con- 
cesiune care sn acordat în baza legii pen- 
tru construcţiuni de linii ferate de interes particular, pentru care sa încheiat chiar 
un contract între concesionar şi: Ministe- rul Comunicaţiilor, contract câre a fost anulat de acest Minister. prin simpla sa 
voinţă, fără a se adresă pentru anularea lui pe, căile arătate prin însăși legea de 
concesiune care indică și -cazurile anume când se poate ridică dreptul de concesiune, 
(Cas. 1 1545 din 17 Noembrie 1925, Pand. 
Rom. 1926, I, 10, Pand. Săpt. 29/9235), 
80, Pe baza dispoziţiilor din Decretul Consiliului dirigent, care se aplică tuturor cererilor de, pensionare pendinte în faţa instanțelor judecătoreşti la 1 Octombrie 1925, un funcţionar puteă fi scos oricând la pensie 'pe_temeiul liberei aprecieri a „autorităţei. (Cas. III, 1567 din 20 Noem- 

brie 1925, Pand. Sănt, 8/926, Jurispr. Rom. 
9/926). . 
81. Refuzul Ministerului Justiţiei de 

a da curs unci cereri de coniruntare fă- 
cută de un prevenit, cum şi de a ordonă 
anchetă contra judecătorului de instrucţie pe baza plângeri acelui prevenit, — chiar 
acă ar Îi dovedit, ar constitui în ultimă 

analiză un refuz al. autorității administra- tive de a da curs unci cereri privitoare la un drept care se pretinde violat prin- run act administrativ de autoritate fă- cut cu călcarea legii; ori, cercetarea unei atari plângeri este de competența Conten- 
ciosului administrativ, care, până la ve- 
tarca legei speciale bazate pe rincipiile 
din art. 99 şi 107 din noua onstituţie, rămâne încă în vigoare pe temeiul art 155 din acecaş Constituţie. | 

Acţiunea în daune interese intentată la Tribunalul civil pe baza art, 99$ şi 1000, al. 5 cod. civ., cu nesocotirea obligaţiei 
impuse reclamantului prin art. 216 legea org. judec. 1924, este inadmisibilă, atâta vreme cât comisiunile disciplinare nu vor fi stabilit, în prealabil și în mod definitiv, culpa mașistratului vizat prin acţiune şi ale cărui procedări ar fi putut da naştere 
la prejudicii. (Trib. Ilfov, S. |, ce. c., 1275 din 21 Noembrie 1925, Pand. Săpt. 28/9925, 
Pana. Rom. 1926, III, 7, Pand. Hom. 1926, II, 46, Dreptul 6/926). 
82, a) Jurnalul Consiliului de Miniştri, care rechiziționcază locomotivele care fu- „seseră încredinjate particularilor spre re- parațiuni, în schimbul dreptului de a se servi de dânsele un an, constitue nu nu- mai un act de gestiune, ci şi un act de apă- rare naţională și are caracterul unui act de guvernământ, a cărui apreciere scapă ae sub controlul instanţelor judecătoreşti. eci, se poate apreciă că o .executare -a contractului: nu mai poate fi cerută; -. b) Fiind vorba de un contract sinalag- matic, îndepărtat printr'un act de guver- mMământ, nu mai poate sluji pentru ex- plicarea cauzelor obligațiunilor şi o „ac- “pune de in rem verso, pentru restituirea cheltuelilor ocazionate” cu reparația, este admisibilă. (C. Apel Bucureşti, $. IV,
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.240 am 24 Noembrie 1925, Bul. C. Apel 
„6[926). 

83. Când Inalta Curte, a anulat De- 
cretul 1tcgal „peniru revocarea unui pri- 
mar, Curtea de Apel sezisată de acţiunea 
în daune, are a examină dauna încer- 
cată- din cauza acelui Decret, iar obiec- 
țiunca că ar îi un act de guvernământ 
trebueşte înlăturată, faţa cu constatarea 
din decizia Inaltei Curți. (C. Apel Bucu- 

„reşu, $. III, 557 din 25 Noembrie 1935, 
„Bul. C. Apel, 2/926). 

83 bis, Conform art. 39 din legea 
„Curţii de Casaţie, recursul în materie de 
contencios administrativ, când este îndrep- 
tat contra refuzului autorităţii de a rezolvă 

"o cerere, trebuie făcut după expirarea a 30 
zile dela înregistrarea acelei cereri și în 
termen de treizeci zile dela: această dată. 
-(Cas. III. 1706 din 16 Decembrie 1935, 
„Jurispr. Rom. 5/926). 

84. O diplomă liberată valabil de or- 
anele şcolare, nu poate fi 'anulată de 
linister din cauza unor neregularități să- 

vârşite de aceste organe, căci nu stăteă 
în putimţa candidatului să le controleze. 
Cas. IlI, 1601 din 25 Noembrie 1925, Pand. 
ăpt. 7/926, Jurispr. Rom. 4/926). 
85. O autoritate publică nu poate fi 

obligată să înscrie în buget o sumă care 
se cere în baza unui titlu provizoriu. (Cas. 
III, 1612 din 30 Noembrie 1925, Pand. Săpt, 
'8/920). - 

86. In principiu; Siatul nu răspunde 
entru. daunele cauzate particularilor prin 
apte de răsboiu, întrucât se presupune că 
aceste fapte “constituese împrejurări de 
forță majoră, care exclud prin cle însăşi 
orice idee de- culpă și deci de responsa- 
biutate. . . 

Măsurile de preparaţiune şi de precau- 
țiune, luate cu ocazia răsboiului, în afară 
e.zona de luptă, deci nedictate de nece- 

sitățile imediate ale luptei, având carac- 
ierul unor acte liber voite de Stat, sunt 
'de natură: a atrage răspunderea Statului. 

Decretele Legi sus amintite, reglemen- 
tând “numai modul de constatare al pa- 
gubelor de răsboi, nu creează o jurisdicție 
specială şi nu ating în nimic dreptul in- 

„ stanţelor judecătoreşti de a cercetă şi ju- 
decă acţiunile relative la daunele. prove- 
-nite_din cauza răsboiului. (Cas. 1, 4569 din 
30 Noembrie 1925, Pand. Săpt. 14/96, 
“Pand. Rom.. 1926, TIL, 49, 1926, III, 130, 
Curier Jud. 22/926). - : 
87, Pentru -ca cineva să poată atacă 
un act administrativ de autoritate, trebuie 
să dovedească că a fost lezat. * 
"O licitaţie publică, făcută conform legii 
“Constabilităţii Statului, profită Statului, 
nu particularilor concurenţi, cari nu se 
pot plânge dacă autoritatea limitează li- - 
citaţia la persoanele recunoscute capabile. 
(Cas. III, 1642 din 4 Decembrie 1925, Pand. 
Săpt. 8/926).: a . 
+ 88, Un pensionar al Statului pierde 
„dreptul, de pensie când a fost condamnat 
„definitiv pentru delictele de fals, furt, ex- 
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crocheric, înșelăciune, delapidare de bani 
publici şi abuz de încredere. 
Enumerarea e de strictă interpretare şi 

nu se poate extinde prin analogie. (Cas. 
ILI, 1655 din 8 Decembrie 1925, Pand. Săpt. 
11/9236). PI 
R9, Eliberarea unui certificat de naţio- 

nalitate, dat pe baza stipulațiilor trata- 
telor diplomatice constitue un act de gu- 
vernământ, care scapă controlului Inaltei 
Curți. (Cas, III, 1665 din 9 Decembrie 
1925, Pand. Săpt. 11926, Dreptul 2/926). 
90. Din combinarea art. 2 pr. civ. rusă 

cu art. 2 şi 27 din Decreiul-Leze pentru 
organizarea justiţiei în Basarabia, rezultă 
că persoanele cari pretind că drepturile 
lor au fost încălcate prin dispoziţiunile 
autorităţilor sau persoanelor cârmuitoare, 
pot face cerere înaintea Tribunalelor de 
Judeţ, cari judecă în primă instanţă toate 
afacerile de: natură administrativă. 

Din nici un text de lege aplicabil în 
Basarabia nu rezultă că cererile de natura 
aceleia, pe care în speţă o [ace recurentul, 
şi anume atacarea ordinului autorității 

-prin care a fost transferat ca cântăreţ 
la altă Biserică, ar _ intră în competința 
directă a Curţii de Casaţie. (Cas. Th, dec, 
16S9 din 14 Decembrie 1935, Jur. Gen. 
1926, No. 571). 
94, In cazul când o administraţie pu- 

hlică adresează justijici o cerere referi- 
toare la recunoaşterea unui drept patri- 
-monial al său, această cerere este un act 
de gestiune privată, nu un act administra- 
tiv de autoritate şi nu poate fi atacat în 
contencios. Sa 

In speţă, Casa Centrală a cerut jud. de 
ocol să intabuleze pe numele său, o su- 
prafaţă de teren, pe baza art. 417 legea 
agrară pentru Transilvania şi recurentul 
atacă în contencios accastă . cerere. (Cas. 
III, dec. 1690 din ii Decembrie 1925, Jur. 
“Rom. 5/926). 

95, Prin act de guvernământ se înţe- 
lege orice măsură cu caracter general. 
luată în vederea protecției intereselor Sta- 
tului. Enumerarea din legea Casaţiei este 
cnunciativă, ca atare prohibirca intrării 
mașinelor uzate în ţară, e un act de gu- 
-vernământ. (Cas. IIÎ,* 1700 din 15 Decem- 
brie 1925, Pand. Săpt. 13/9236, Jurispr. Rom. 
„11/926). 
"93, Nu sc poate spune că Ministerul de 

Agricultură a refuzat rezolvirea unei cereri 
de acordare a 'unui permis de export cu 
scutire. de vamă, când el a făcut toate 
deligențele intervenind la Ministerul de 
Finanţe, singurul în drept să acorde scu- 
tirea.. (Cas.. III, -1708 din 16: Decembrie 
1925, Pand. Săpt. 11/9926, . Jurispr. Rom. : 
51926). - - 

- 94, Măsura luată de Ministerul de In- 
terne, în urma dispoziţiunilor Marelui Car- 
tier General al Armatei, pentru ca depozi- 
tele de cereale din zona de luptă, să fie 
„distribuite populaţiunei sărace, în scopul 
de a micșoră iorţa combativă a inamicului 
năvălitor, constituind în drept un act de 
guvernământ, ce scapă controlului instan- 
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jelor ordinare, acţiunea în justiție este inadmisibilă. (Trib. Ilfov, S. / com., 2525 din 16 Decembrie 1925, Pand. Sipt. 4/926, Pand. Rom. 1926, JI, 53). 
95, Refuzul Ministerului L. Publice de a achită diferenţa de salariu unui chimist! încadrat conform, legii chiimiştilor, este valabil, dacă sporul de salariu prevăzut de legea chimiştilor din 28 Decembrie 1921, n'a fost trecut în bugetele anilor 1922— 1925. (Cas. ILI, 1717 din IS Decembrie 1925, Pand. Săpt. 10/926). 

„ Tatăl si în lipsa lui mama, răs- pund de faptele fiulu: lor minor, care lo- cucșie cu ei, a cărui acţiune dăunătoare îi obligă la daune pe baza art. 998 şi 1000 al. 2 c. c. (Jud. Ilerţa-Dorohoi i Iulie 1925, Pand. Rom. 1935, Ii, 256). 
97, In fapt: reclamantul fiind conce- diat din serviciu a- intentat acţiune in daune. Inainte de intrarea în fondul cauzei, pârita ridică excepțiunea dilatorie azată pe art. 180 pt. 1 pr. civ. ardeleană, că acțiunea. trebuia intentată la conten- ciosul administrativ, iar nu instanțelor or- dinare. 
In drept: Conienciosul administrativ nu se aplică decât actelor săvârşiie de auto- rităţile administrative şi refuzului acelor autorități de a rezolvă cererile relative la drepturile reclamate dela asemenea au- torităţi. . 

„Pentru a există dreptul de recurs în p contencios, conform art. 5 lit. î) din legea . Inaltei Curți de casajie, trebuie ca actul contra căruia partea se Plânge să fie actul unei adminisiraţiuni publice, adică a unei „ramuri a puterii executive, care a lucrat în virtutea autorităţii pe care i-o dă carac- terul ci de putere constituită în Stat. Actul particularului care nu poate ui niciodată act de autoritate, nu poate fi atacat decât pe calea unei acțiuni după dreptul” comun. 
Prin urmare, în speţă, pârita faţă de raportul de drept de control între ea şi Ministerul de Interne, potrivit art. .12 și 15 din legea XII din 1876, neputând fi opozabilă pariicularilor, deci ncavând ca- racterul de act administrativ, incidentul de incompetenţă este nefondat. (Trib. Si- biu C. 1594, 5, 95 din 15 Octombrie 1935, Jur. Gen. 1926, No. SS0). 
98, Un director general din Ministerul de Industrie şi Comerţ poate fi delegat, cu avizul conform al comisiei de numiri: şi înaintări, inspector general Cl. I, de- oarece, conf. legii organice 'a. acelui. Mi- nister, funcţiile sunt echivalente. (Cas. III, 3 din 8 Ianuarie 1926. Pand. Săpt. 14/1926, Pand. Rom. 1926, III, $5, Jurispr. Rom. 10/926). , 
99. Hotăririle, Consiliului permanent pronunțate dela “ data promulgării nouii legi a învăţământului primar sunt valabile. (as. III, 4 din 8 Ianuarie 1926, Pand. Săpt. 10/926), , 
100. Din ari. 9% al legii agrare Teese că, pentru fixarea” definitivă a “loturilor - cuvenite celor îndreptăţiţi la -împroprietă- 
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rire, comitetul agrar este instanţa care se pronunță în ultimul resort, 
Prin urmare, recursul în contencios la Inalta Curte contra deeiziunilor în această materie este inadmisibil. (Cas, III, dec. 7 din 11 Ianuarie 1926, Jur. Gen. 1926, No. 636). 
101. In fapt: La acţiunea în daune, in- tentată: de reclamanţi pentru moartea ta- tălui lor într'un accident: de cale ferată, irecţiunea C. F. R. a opus că, răspun- derea ci în caz de accident fiind contrac- tuală, nu poate fi ţinută decât la acele daune materiale cari rezultă direct din accident, deci nu i se poate cere daune morale de afecţiune decât dacă se face dovada unui prejudiciu material provocat de ele şi în speţă n'ar există, deoarece tatăl reclamanţilor eră bătrân, nemaipu- tând aduce nici o contribuție de muncă. Inalta Curte a considerat această omisiune 

ca esenţială, 
In drept: Intr'adevăr Curtea de Apel omite cu totul de a se pronunţă asupra acestor mijloace de apărare, Sentința “Îri-: bunalului, a cărui motive şi fapte sunt . adoptate de Curte, nu vorbeşte decât de : culpa împiegaţilor Direcţici care atrage pentru aceasta din urmă obligaţiunea de răspundere pentru neglijenţa prepuşilor ci; însă nici Curtea nici tribunalul nu arată cari sunt elementele. de apreciere, pe cari le-au avut în vedere la stabilirea cuantu- mului daunelor, nerăspunzând cu. nimic la obiecţiunea Direcţiunei, care susțincă că defunctul tată al intimaţilor fiind om în ctate de 70 ani, nu puteă aduce nici o contribujiune de muncă de așă natură încât dispariţia sa să fi produs într'o mă- "sură oarecare, o scădere a mijloacelor de existență ale reclamanţilor. (Cas. 1, 140 din 12 Ianuarie 1926, Pand. Săpt. 98/926). __ 102, Mutarea unui. bâlciu ce sc ţine pe ocul unui particular, în virtutea unor acte încheiate cu comuna,. consiitue un act de pură gestiune, ce trebuie a fi atacat în faţa instanţelor ordinare. (Cas. III, 27 din 12 Ianuarie 1926, Pand. Săpt. 16/926). 03. Un funcţionar public achitat pe- nalicește, poate 'să nu, fie .reintegrat în funcţie, .deoarece acțiunea disciplinară e independentă de acțiunea publică. (Cas: MI, 29 din 15 Ianuarie 1920, Pand. Săpt. 12/926, Jurispr. Rom. 5/926), | 104. Pentru ca un! funcţionar să fie stabil, se cere ca la data punerii în apli- care a Statutului să fi avut 5 ani consecu-! tivi serviţi la Stat, sau să fi fost clasat ina- movibil de legea de organizare a autori- tății de care depinde, sau confirmat ina- movibil, conform art. 64 din. Statut. Cas. | UI, 53 din 15 Ianuarie 1926, Pand. Săpt. "11/9260. Jurispr. Rom, 6/926). | "105. Un, petiţionar care cere împrej- muirea unul teren pe baza unor acte de Droprietate. posesiunea aparținând însă rimăriei, este legal refuzat de Primărie, |. până ce nu obține valorificarea titlului său . ŞI evacuarea posesorului, căci până la proba contrarie, posesorul e prezumat proprietar. (Cas. III, 54 din 13 Ianuarie 
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1926, Pand. Săpt. 12/9236, Jurispr. Rom. 
5/926). | 

108. Din combinaţiunea dispoziţiunilor 
legii modificate a  rechiziţiilor din 10 
Martie 1921, şi a legii chiriilor din 1924, 
rezultă că rechizițiunea de locuinţe în 
teritoriile alipite pentru trebuinţele fun- 
cționarilor şi militarilor, este o măsură 
legală, care nu înfrânge nici un prin- 
cipiu constituțional. (Cas. III, +6 din î5 
Ianuarie 1926, Jurispr. Rom. 11/1926). 

107. Un iuncţionar public poate fi 
transferat în interesul serviciului şi cu 
avizul conform al Comisiei de numiri şi 
înaintări, într'un post echivalent. Prin post 
echivalent se înţelege un post retribuit 
bugetar egal. Dacă prin această trans- 
ferare sunt lezate simplele interese ale 
funcţionarului, fără să fie lezate drep- 
turile, nu se poate plânge în contencios. 
Cas. III, 47 din 15 Ianuarie 1926, Pand. 
ăpt. 19/926, Pand. Rom. 1926, LI, 8, 

Jurispr. Rom. 15/926). 
108. O numire de profesor universitar 

„făcută pe baza art. 81, are a se socoti în 
termen făcută, în timpul celor două luni 

“dela scoaterea catedrei la concurs. Când 
această catedră mai îusese scoasă la con- 
curs, însă se făcuse o numire declarată 
ilegală, termenul pentru noua numire 
curge dela data celei de-a doua publicaţii 
de concurs. (Cas. lui, 94 din 27 lanuarie 
1926, Land. Săpt. 12/9326, Pand. Rom. 193, 

51). 
109. Un profesor universitar demisio- 

nat, poate să revină în termen de doi ani 
la catedră, fără ca pentru aceasta să fie 
nevoe "de avizul Consiliului de inspectori 
ai învăţământului secundar. 

Se cerc însă pentru această revenire, ca 
la dorinţa profesorului, să se unească şi 
voinja Ministrului. (Cas. III, 109 din 29 
Tanuarie 1926, Pand. Săpt. 20/926, Jurispr. 
Rom. 10/926, Dreptul 25/926). : 

- 110, Potrivit art. 59 din vechea lege de 
organizare a Inaltei Curți, în caz de punere 
în retragere, etc., termenul de recurs este 
de 50 zile, care curge dela publicarea în 
„Monitorul Oficial” a actului atacat. 

In speţă însă, ordinul âtacat a fost co- 
municat la 17 Mai 1922, fapt recunoscut 
de recurent însuşi. şi astfel termenul de 
recurs curge lela această dată, întrucât 
fantul recurentului de a fi luat cunoştinţă 
de ordinul aiacat, pe calea recursului în 
contencios, împlineşte, în sensul legii, for- 
malitatea publicării lui în „Monitorul Ofi- 
cial“, devenită prin acest fapt inutilă. 

Întrucât dela 17 Mai 1922 şi până la 25 
Decembrie 1922 — data înregistrării re- 
cursului —.a trecut cu mult termenul de 
30 zile potrivit art. 59 invocat. recursul se - 
respinge ca tardiv introdus. (Cas. III, dec. 
154+ din 9 Februarie 1926,. Jur. Gen. 19%, 
No. 810). . 

(11, Prin art. 23 din statutul funcţio- 
narilor publici se prevede, că funcţionarul. 
care devine incapabil sau impropriu ser- 
viciului, va puteă fi pus la retragere din 
oficiu după avizul conform al Comisiei 
de disciplină dat pe baza raportului Co- 
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misiei medicale, prevăzut în legea generală 
de pensiuni, iar prin art. 16 din legea ge- 
nerală de pensiuni se prevede că, în cazul 
prevăzut de art. 25 din statut, punerea din 
oficiu la retragere se va face în conformi- 
tate cu dispoziţiunile statutului. 

In speţă, recurentul a fost pus la retra- 
pere în termenul citatelor texte de lege, 
ca fiind imnropriu pentru serviciu. 

Nici în art. 25 din statut și nici prin art. 
16 din legea generală de pensiuni şi art. 
35 al regulamentului acestei legi nu se 
prevede o încunoştiințare prealabilă de 
3 luni dela data punerei în retragere, şi 
deci creşit susţine recureniul că, deciziu- 
nea atacată este ilegală ca fiind contrară 
disp. art. 15 din legea generală de pen- 
siuni, deoarece acest art. (15) nu este a- 
plicat şi nici nu este aplicabil în cazul 
punerii la retragere din oficiu pentru in- 
capacitate, ci pentru infirmităţi, |Gas, III, 
dec. 157 din 10 Februarie 4926, Jur. Gen. 
1926, No. S03). | 
([2. Un recurs este considerat tardiv 

introdus peste 30 de zile de când recuren- 
tul a luat cunoştiință de înlocuire, indi- 
ferent dacă înlocuirea sa publicat sau nu 
în „Monitorul Oficial“. (Cas. ILI, 157 din 

„10 Februarie 1926. Pand. Săpt. 15/9206, Pand. 

. 

2 
9 . 

Rom. 1936, III, S3). . 
1123. a) Regulamentul privitor la per- 

sonalul şi administraţia Dir. C. F.:R. nu 
se aplică şi celorlalte direcţii din Minist. 
Comunicaţiilor. 

b) Un funcţionar neprevăzut în buget şi 
plătit dintrun fond global nu-i stabil. 
Cas. III, 165 din 10 Februarie 1926, Pand. 

Săpt. 174926). | 
114. Faptul unui minor de a fi distrus 

un film de cinematograf, atrage răspun- 
derea civilă a tatălui, sub a cărui auto- 
ritate se găseşte, mai ales când acesta nu: 
dovedeşte că sar îi găsit în imposibilitate 
să împiedece faptul prejudiciabil. (Cas. 
LI, 156 din 12 Februarie 1926, Pand. Săpt. 
19/1926, Pand. Rom. 1926, III, s2). 

1 15. Un preot recomandat de episcopie 
şi numit de Minister, devine stabil. Asupra 
unei astlel de numiri nu se mai poate re- 
veni de Minister. (Cas. III, 191 din 17 Fe- 
bruarie 1926, Pand. Săpt. 151926, Jurispr. 
Rom. 6/1926). 

(16, Numai funcţionarii stabili tre- 
buesc suspendaţi și destituiţi prin comisia 
disciplinară, (Cas. III, 196 din 17 Februa- 
pie 1926, Pand. Săpt. 17/1926). ” 

117. In tapt: Ministerul Domeniilor a 
aprobat statutele unei societăţi de.vână- 
toare, dar,. pe temeiul referinţelor cei 
Sau dat de către organele de poliţie şi 
siguranța publică a acordat această autori- 
zare cu rezerva ae a se elimină recurenţii 
din lista membrilor societății. Măsura s'a 
hotărît că este legală. 

In drept: Procedând astfel, Ministerul 
de Domenii nu a făcut decât să uzeze de 
dreptul, ce i se acordă prin art. Zi din- 
legea pentru protecţiunea vânatului, de 
a impune societăţilor, cari solicită. autori- 
zarea, ca condițiune de funcţionare un
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număr limitat de membri, eliminând prin urmare, pe accea care nu ar prezentă su- ficiente garanţii în ce priveşte ordinea şi : siguranța publică. 
Dealtiel Ministerul având, după lege, . facultatea, de a refuză, în întregime, apro- barea, de funcţionare a unei asemenea so- cietăţi, cl poate cu atât mai mult dând aprobarea sa, să impună restricţiuni şi să limiteze numărul membrilor fără ca prin aceasta, să atingă vreun drept al cuiva, simplele interese particulare care ar putea fi jienite, nefiind garantate de lege prin o acţiune în justiție, (Cas. III, dee. 199 din 17 Februarie 19%, fa: Gen. 1926, No. 958). 
(18. Autorizarea dată de Casa Pădu- rilor de a avea loc de trecere cu lemnele pe proprietatea recurentei, se poate da nu- mai în cazul când ce vorba de scoaterea lemnelor din pădure, iar nu şi în cazul când proprietarul sau „exploatatorul 'ar aveă interes să aservească un teren ca fiind mai avantagios pentru descărcarea lemne- or şi prezentând un debuşeu comercial mai bun. (Cas. LI, 200 din 17_Yebruarie - 1920, Pand, Săpt. 1$/926. Pand. Rom. 1926, 85). ” 
119. Numai arhitecţii pot prezentă şi obține aprobarea de Primărie a planurilor de construcţie. 
Dacă Primăria a autorizat şi pe con- structori să întocmească astfel de planuri, aceasta nu poate fi considerată decât ca o_toleranţă vremelnică. (Cas, MI, 201 din 17: Februarie. 1926. Pand. Săpt. 1741936, Jurispr. Rom. 7/1926). 

„ Dreptul pe care îl are funcţiona- rul in caz de boală la concediu de un an cu leafa plătită fa întregime, se aplică funcţionarilor activi, nu celor puși . din oficiu în retragere, (Cas. III, 203 din 47 Februarie 1926, Pand. Săpt. 17/1926. - 121, Un profesor numit definitiv cu re- zerva de a i se fixă ulterior localitatea, nu capătă o inamovibilitate deplină şi fi- Xarea ulterioară a catedrei în orice oraş e valabil făcută. (Cas. III, 214 din 24 Fe- bruarie 1926, Pand. Săpt. 17/1926), 
122, a) Cererea de suspendare a exc- cutării unei deciziuni ministeriale, până la judecarea acțiunei intentată pentru anu- larea ei, nu poaie fi judecată de Curtea de Apel pe baza fostului art. 63 din legea Curţii de Casaţie, iar arţ, 12 din legea ” accelerărei nu este aplicabil pentrucă e referitor la suspendarea - înaintea; in- stanței a doua, ceeace nu e cazul în ma- terie de contencios. 

b) Conform art. 11 din legea Curţii de Casaţie, nu se poate suspendă executarea actelor abuzive de autoritate, chiar când Curtea de Apel a anulat actul, decât atunci - când Curtea “de Casaţie a desăvârşit ju- decata. (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia -a, deciziunea- civilă No. 45, din 24 Pe- bruarie 1926, Pand. Săpt. 22/1926, Bul. C. Apel 9/1926). - 
(23, In fapt: Recurenta în urma ţă- cerii Ministerului la cererea Sa de a fi 
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tdansferată dela şcoala rofesională de ete din Bacău, unde uncționează ca maestră titulară de gospodărie la școala secundară de fete gradul -al II-lea Ain a- celaş oraş, considerând această tăcere ca reluz, a intentat acțiune în contencios, Admitere. , 
In drept: Este constant că recurenta a obţinut, “prin depunerea examenului de capacitate, titlu de maesiră de gospodărie. Acest, titlu îi conferă, potrivit art. 31 al. 5 din legea învățământului secundar, dreptul de a funcţionă ca atare atât la şcolile profesionale, cât și la cele secun- dare, legea fiiud caiegorică în acest sens şi nelăcând nici o distincţiune, . 
Intrucât recurenta a fost numită pentru. prima oară ca titulară la o şcoală profe- sională, iar nu la una secundară, această împrejurare nu-i poate creâ nici o stare e inicrioritate care să îndreptățească pe Minister a-i refuză transferarea la o şcoală secundară, unde pe temeiul citatului ar- ticol putcă să fie numită încă dela .înce- put. (Cas. III, dec. 224 din 24 Februarie 1926, Jur. Rom. 9/926), . - 124. In fapt: Intimatului confiscân- du-i-se drept corp delict un număr de co- roanc austriace, când i s'au eliberat trecuse termenul pentru preschimbarea lor; — dân- sul a cerut Ministerului de finanţe pres- chimbarea, cerere pe care Ministerul re- fuzând-o intimatul, l-a dat în judecată, cerând instanțelor de drept comun, obli- garea Ministerului la plata valorii acelor coroane. Acţiunea a îost admisă de in- stanţele de fond. 
Recursul Ministerului de finanţe bazat pe dispoziţiunile legii pentru . retragerea rublelor şi a coroanclor, a fost admis. | In drept: În baza acestei legi... Ministerul de Finanţe este instituit ca autoritate sin- gură competinte de a rezolva toate cere- rile cu privire la schimbarea coroanelor şi deci această lucrare este a sc privi ca un act de administrație. 
Prin urmare, hotăririle Ministerului de finanţe în materie de preschimbare a co- roanelor sunt acte administrative. 
In contra deciziunilor Ministerului fi- nanțelor se admite conform art. 107 din - Constituţie o cale extraordinară de. atac, care însă S'a regulat abia prin legea pentru contenciosul administrativ din 23 ecem- brie 1925, Monit. Oficial No. 245, iar înainte de această lege urma ca cei ce se simt lezaţi prin o decizie sau un act adminis- trativ, în baza vechii legi a Curţii de Casaţie din 1912, să se adreseze Curţii de Casaţie s. III, iar nu instanţelor obişnuite judecătoreşti. 

In speţă, intimatul a înaintat acțiunea sa Trib. Cluj, care astfel cu drept cuvânt sa declarat necompetent” de a “judecă această cauză, deci greşit a reformat Curtea de Apel Cluj, această hotărîrea! tribuna. . “lului. (Cas. Î, dec. 1571 din 22 Februarie 1926, -Jurispr. Gen. 1926, No. '1275). , 25, După ce prin art. 998 şi 999 din codul civil se stabileşte că oricine este res- 
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ponsabil și dator a repară prejudiciul cau- 
zat terţilor printr'o faptă neglijentă sau 
imprudenţă a sa. personală, prin art. 1000 
din acelaş cod, legiuitorul dispune că, stă- 
pânii şi comitenţii sunt răspunzători de 
rejudiciul cauzat de servitorii şi prepuşii 
or în funcțiunile ce li s'au încredinţat. 
Responsabilitatea preserisă de art. 1000 

codul civil, este fondată, în ce priveşte pe 
patron și comitent, de o prezumţiune de 
culpă, de greşală a acestora prin aceea de 
a fi făcut o greşită, o rca alegere în per- 
soana prepușilor sau servitorilor lor, şi a 
fost prescrisă în scopul de a împiedecă 
cât mai mult posibil săvârșirea de fapte 
dăunătoare altora de către cei puşi sub 
supravegherea şi direcțiunea lor, şi de a-i 
obligă a face o cât mai bună. alegere în 
persoana. prepușşilor lor. 
Dacă art. 1000 codul civil dispune prin 

ultimul său aliniat că tatăl şi mama, în- 
stitutorii şi partizanii sunt apăzaţi de răs- 
pundere dacă probează că nu au putut 
îmviedecă faptul prejudiciabil săvârşit de 
copiii, elevii sau ucenicii lor, această ex- 

"cepţie de favoare. însă, nu este prevăzută 
şi pentru paironi şi comitenţi, deoarece 
cei dintâi nu sunt răspunzători decât de 
lipsă de supraveghere, pe când cei din 
urmă sunt în culpă din cauza relei alegeri 
a prepusului., de unde rezultă ci aceştia 
nu pot fi admiși în nici un caz a face 
dovada: că nu puteau împiedecă faptul 
cauzator de daune al prepuşilor lor. 

Nici un text din legea sanitară nu de- 
rogă la principiul stabilit prin art. 1000 de 
mai sus. | Aaa 

Dacă art. (4 din regulamentul pentru 
organizarea interioară, controlul farmacii- 
lor şi al taxelor farmaceutice la care tri- 
mite art. 116 din legea sanitară prescrie 
că dirigintele, licenţiatul, asistenții sau stu- 
denţii în farmacie sunt responsabili fiecare 
în parte, moralmente și materialmente, de 
orice greșală făcută de ci în expedierea 
medicamentelor, acest text nu derogă în- 
tru nimic dela principiul stabilit prin art. 
1000 cod. civil, având de scop numai de 
a. determină responșabilitaiea proprie a 
personalului farmaceutic şi nu exclude 
prin .nici 0 dispoziţiune răspunderea de 
daune a patronului farmaciei pentru culpa 
sa în eligendo. 
Imprejurarea că legea şi regulamentul 

Sanitar obligă pe patronul farmacist de 
a luă ca diriginte şi asistenţi. în farmacia 
Sa persoane. cari să îndeplinească anumite 

„condițiuni de studiu, licenţiaţi sau studenţi 
în farmacie, nu-l. îndritueşte să susțină că 
din momentul ce s'a conformat în această, 
privinţă legii și regulamentului, el nu mai 
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„se mai poate reveni asupra ci, 
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fond că inculpaţii C. şi D. ambii asistenţi 

în. farmacia recureniului, numiţi ca atare 
tul ce au săvârşit 

în exerciţiul funcţiunei lor în farmacie, au 

cauzat moartea victimei, şi au adus un 

prejudiciu părţilor civile, instanța de fond 

nu a violat nici un text de lege condam- 

nând pe recurentul patron la repararea 

acestui prejudiciu, ci a făcut din contră, 

o justă aplicaţiune a textului şi a. princi- 

piului mai sus expus, fiind indiferentă 

împrejurarea. că în momentul comiterei in- 

fraețiunei_ recurentul lipsea din localitate. 

Cas. II, decizia 822 din 24 Februarie 1926, 

fa Rom. 10/9326, Dreptul 31/1926). 

126. Guvernul noate fixă unui străin 

un domiciliu forţat. Dacă, posterior, acesta 

devine român, trebuie să sesizeze în prea- 

labil autoritatea respectivă și apoi la re- 

fuzul acesteia de a reveni, să facă recurs 

(Cas. III, dee. 80/96, Pand. Săpt. 14/96; 

Pand. Rom. 1926, III, 85). " | 

127- O transferare odată efectuată, nu 
decât pe 

cale de pedeapsă sau la cerere. Legea în- 

- xăţământului primar nu -prohibă transfe- 

rările prin consimțământ mutual. (Cas. III, 

244 din 2 Martie 1926, Pand. Săpt, 22/1926). 

128. Militarii nu pot fi consideraţi ca 

prepuşi ai Statului decât în mod excep- 

țional şi când vătămarea ar rezulta. din 

cauza ordinelor date de autoritatea mili- 

tară care reprezintă pe stat şi în acest, caz 

se va aplică principiile din art. 998 şi nu 

acele ale art. 1000 al III, e..civil. , 

Prin urmare, când actul vătămător, sa 

executat de un soldat jandarm, prin altă 
calitate decât aceea de soldat, nu poate fi 
socotit.ca o urmare a ordinelor primite . 
din partea autorităţilor, cari nu răspund 

în acest caz de daune. (C. Apel Chişinău, - 
S. 1, 28 din 5 Martie 1926). | 

129. Diplomele de absolvire ale liceu- 
lui militar sunt echivalate numai cu 7 clase 
de liceu. (Cas. III, 252 din 5 Martie 1926, 
Pand. Săpt. 17/1926, Jurispr. Rom. 8/1926). 

130. Partea a doua din Statutul func- 
ționarilor publici se aplică numai func- 
ționarilor administrativi. 

Destituirea unui pedagog supraveghetor 
de ordine, se face în conformitate cu dis- 

" poziţiile art. 109 din legea învăţământului 

poate fi ţinut de nici o răspundere, deoa-" 
rece legea nu face decât să determine con- 
dițiunile ce trebuie să întrunească perso- 
nalul farmaceutic, 'dar alegerea acestui per- 
„sonal dintre cei cari satisfac cerinţele legii 
şi regulamentului, rămâne la libera voință 
a patronului farmacist, alegere care an-: 
gaicază răspunderea lui. 

- In speţă, fiind constatat de instanţa de 

secundar. (C. Apel Chişinău 54 din 4 
Martie 1926, Pand. Săpt. 11/1926). 

131. Un magistrat inamovibil.nu poate 
fi transferat în alt post şi nici înaintat, 
fără prealabilul său consimțământ. (C. 
Apel Timişoara, 196 din s Martie: 1926, 
Pand. Săpt. 13/926). o 
132, a) Un avocat al Primăriei nu se 

poate plânge că a fost pus în disponibi- 
itate. prin' desfiinţarea postului, dacă nu 
dovedeşte că este funcţionar inamovibil sau 
stabil, Legea avocaţilor nu conferă nici o 
stabilitate avocaţilor Statului. 

b) Desființarea unei funcţii pe cale de 
decizie, constitue un simplu interes al celui 
lezat, care nu-i dă dreptul la acţiune. 
(Curtea Apel Chişinău, S. II, 85 din 9 Mar- 
tie 1925, Pand. Săpt. 26/1926). , 
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133. Stăpânul răspunde de faptele co- 
mise de servitorii săi cu o singură condi- 

" ţiune ca faptul să fie comis în exerciţiul 
funcţiunei. 
“Când servitorul lucrează în exerciţiul 
funcţiunilor sale, stăpânul este responsabil 
de toate greșelile comise de el, chiar dacă 
culpabilui a lucrat împotriva opunerii sale 

. formale şi chiar când faptul nu se retașează 
direct la exercițiul funcţiunei sale. 

Pentru ca însă stăpânul să fie responsa- 
bil, trebuie ca servitorul să fie în culpă şi 
pentru aceasta se cere următoarele coudi- 
țiuni: 1) Să existe un prejudiciu moral sau 

- material; 2) o culpă şi 3) o legătură de cau- 
-zalitate între faptă şi prejudiciu. 

Sunt unii autori partizani ai ideci unită- 
ţii de culpă, cari susţin că nu există două 
culpe una contractuală şi alta delictuală, 
ci o singură culpă, așă că pe lângă condi- 
țiunile de mai sus s'ar mai cere şi o ultimă 
condiţiune şi anume ca daunele interese 
să fi fost prevăzute sau să se îi putut pre- 
vedea. 
Socotim că cele două culpe există şi di- 

feră una de alta nu numai din punctul de 
"vedere al modului lor de probare, dar şi 
din punct. de vedere al întinderei repara- 
țiunei care nu este acecaş la cele: două 
culpe, culpa delictuală obligând pe debitor 
la repararea integrală a daunei, chiar ne- 
prevăzută, chiar indirectă, pe când culpa 
contractuală obligă pe debitor la repararea 
daunei care este consecința directă şi ime- 
diată a faptului şi această diferență re- 
zuliă din faptul că culpa contractuală ce 
"guvernată de dispoziţiunile art. 1055 şi 1086 
codul civil, cu totul diferite sub acest du- 
blu punct de vedere, aşa că această ultimă 
condijiune, a previzibilităţii, necesară la 
culpa contractuală. nu se mai cere la cea 

„delictuală. (Trib. Ilfov, secț. IV, sent. 237 
din 926, Jurispr. Gen. 1926, No. 583). | 

134. a) Impiceatul auxiliar de clasa 
II-a, care la data punerei în aplicare a. 

- statutului: nu avea vechimea de cinci ani, 

“tatea în funcţiune. (C. 

nu eră Stabil, iar dacă nu aveă nici un 
an de funcţionare, nu puică fi. declarat 
stabil nici de către comisiunea 
puneri şi înaintări. . 

b) Imprejurarea că un impiegat auxi- 
liar de clasa Il-a este înaintat la gradul 
de impiegat cl. I-a, nu-i conferă stabili- 

L 1 Apel Bucureşti, 
S. IV, 74 din 10 Martie 1926, Bul. C. Apel 
11/1926). 
„135. Concesiuneca transportului scriso- 

rilor în oraș, nu poate fi dată direct de 
"poliţie; ea trebuie să fie autorizată de Dir. 

Gen. a Poştelor. (Cas. III, 234 din 10. Mar- 
„tie 1926, Pand. Săpt. 17/926, Jurispr. Rom. 
91926). -- ae J P 

136. Un act administrativ nu poate fi 
“atacat direct în fața Sccţiilor-Unite ca 
anticonstituțional, dacă nu s'a luat calea 
„contenciosului administrativ şi.dacă nu s'a 
invocat acolo neconstituţionalitatea.. (Cas. 
S. U. S din îti Martie 1926, Pand. Săpt. 
181026).  ..  : 

137, In conformitate cu art. 13 din legea 

DESPRE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE ă 

de pro- 

Art. .1000 

pentru” contenciosul administrativ, intrată 
în vigoare la 1 Ianuarie. 1926, cu începere 
dela această dată, plata: creanţelor certe, 
lichide şi exigibile recunoscute în mod legal 
sau constatate prin titluri executorii, în 
„contra judeţelor, comunelor sau stabilimen- 
telor publice și ncînscrise în bugetul fi- 

nanciar imediat următor epocii exigibilită- 
“mor, va puteă fi urmărită asupra tuturor. 
veniturilor județului, comunei sau stabili- 
mentului public debitor. , 

Ca urmare a acestei dispoziţiuni, devin 
inadmisibile cererile prin care se solicită 
obligarea administraţiunilor publice de a 
înscrie în bugetul viitor sumele ce datoresce 
particularilor pe baza deciziunilor defini- 
tive şi executorii. (Cas. II, dec. 300 din 13 
Mart. 1926, Jur. Rom. 13/1926). 
138. Crima fiind săvârşită de jandarm 

pe când execută un ordin al judecătorului 
de ocol privitor la o măsură luată într'un 
proces civil, şi deci pe când el lueră nu 
în calitate de ofițer-de poliţie judiciară, 

: ci pe când execută în calitate de agent ad- 
ministrativ un ordin al unci instanțe ju- 
decătoreşti dat cu privire la o executare în 
materie civilă, el este prepus nu al Mini- 
sterului .de Justiţie, ci al Ministerului de 
interne. (Cas. Îl, decizia penală 321 din 
926, Jurispr. Gen. 1926, No. 1021): 

139, a) Potrivit art. 216 din legea orga- 
nizării judecătoreşti, acțiunea în daune în 
contra judecătorilor nu este admisibilă. de- 
cât atunci când faptele dăunătoare au fost. 
stabilite 
plinară; NI | 

2) Faptul că un. ministru de justiție a 
prelungit detenţiunea unui infractor, prin 
ordinele date magistraţilor, nu poate îi con- 

în prealabil de Comisia disci- 

ceput fără concpirsul acelor magistrați, cari . 
în exercitarea profesiunci: lor lucrează ca 
organe ale puterii judecătorești, iar nu ca 

_prepuşi ai ministerului, CI 
Prin urmare, este inadmisibilă şi acţiunea 

în daune contra ministerului. (C. Apel Bu- 
cureşti, S. II. 02 din 17 Martie:1926, Bul. 
C. Apel 11/1926). . . 

140, Cestiunca de a se şti şi determină 
drepturile respective isvorîte dintr'un con- 
tract de arendare este o cestiune pur 
civilă, de compctința exclusivă a instan- 

„elor 'ordinare de drept comun, o atare 
cestiune. neputând fi adusă înaintea acestei 
Curți, direct pe calea excepțională a re- 
cursului direct - în contenciosul adminis- 

_trativ: 
„Dacă în speţă, cum se susține, Minis- 
"terul de Interne a ridicat în numele co- 
“munelor politice, pretenţiuni asupra ăren- 
dei pentru proprietatea exploatată de re- 
curent şi dacă în realizarea acestor preten- 
țiuni organele Ministerului au putut pro- 

„cede la căi de fapt, turburând posesiunea - 
sau' folosința arendaşului, asemenea acte 
sau căi de fapt nu poi fi considerate ca 

“acte de autoritate emanate dela Ministru 
„ca putere publică, ci ca simple quasi-de- 
"liete civile emanate din partea organelor 
Administraţiunei considerată ca persoană 
morală, conira cărora cel turburat sau de- 
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Art, 1000 

„posedat nu are decât calea de judecată 
ordinară înaintea instanțelor de drept 
comun. (Cas. .I[]l, dec. 355 din 24 Martie 
1926, Jurispr. Gen. 1926, No. 1524). 
(4, Peniru ca un consilier comunal să 

se poată plânge în contencios că a fost 
revocat nelegal, trebuie să dovedească că-i 
funcţionar stabil sau a fost confirmat ca 
atare. (Cas. III, 355 din 241 Martie 1926, 
Pand. Săpt. 24/1926). 

1429. |n fapt: Prin recursul lor în 

contencios, recurenţii susțin că, Alini- 

sterul de interne aprobând hotărîrea 
Prefecturii prin care sa ales câte doi 
membri de Hecare comună în Comitetul 
de conducere al izvorului de apă mine- 
rală „Matilda“, prin aceasta autoritatea 
administrativă a dispus asupra proprie- 
tății acestui :bun, ce aparține recuren- 
ților, deşi este contestat de comunele 
politice trespective, comijând astfel „un 
abuz de putere şi o uzurpare a atribuţi- 
unilor organelor judecătoreşti, singure 
competinite a se pronunţă :în materie, 
Respingerc. . 

In drept: Din examinarea atât a ho- 
tărârii Prefecturii cât şi a deciziunii Mi- 
nisterului de interne, se constată că ces- 
tiunca rezolvată de autorităţile - admi- 
nistrative în cauză, nu este aceea de a 
se şti cui. aparține proprietatea izvoru- 
lui în discuţiune, .cestiune care în mod 
incontestabil nu stă în căderea autori- 
tăților administrative de a o rezolvă, ci 
este o pură cestiune administrativă, aceea 
de a se reglementă modul cum trebuește 
condusă exploatarea izvorului, în ipo- 
teza când proprietatea acestui izvor ar 
fi recunoscută pe cale judecătorească ca 
aparținând comunelor politice. 

Aceasta fiind obiectul dispoziţiunilor 
luate de către administraţiune, -este evi- 
dent că prin hotărîrile 'în discuţiune nu 
se poate spune că sa modificat întru- 
câtva drepturile de proprietate asupra 
bunului astfel cum ele rezultă din car- 
tea funduară. - 

Dacă administrațiunea. 
să traducă în fapt deciziunile sale 
şi să exercite drepturi de proprietate, 
fără să-i fie recunoscute ci pe cale ju- 
decătorească, acei cari se pretind pose- 
sori şi beneficiari ai acestor drepturi, au 
calea dreptului comun pentru a-şi valori- 
fică titlurile lor contra oricărui turbură- 
tor, fie şi administraţiunea publică, iar 
nu calea contenciosului administrativ. 
(Cas. III, dec. 356 din 241 Martie 1926, 
Jurisprudenţa hom. 11/926). 

143, Dacă este adevărat că Mini- 
sterul poate face repartiţiuni de ore şi 
că el poate da profesorilor ore de curs 
şi la. alte licee sau şcoli secundare din 
aceeaş localitate, dar acest drept de re- 
partițiune legea îl acordă în ce priveşte 
orele vacante şi nu-l poate exercită faţă 
de profesorii definitivi, decât: pentru 
complectarea grupului de ore obligatorii, 

- dacă profesorul nu are catedra complectă 
sau cu titlul de ore. suplimentare, care 

„se rezumă aparte. , 

ublică ar căută 

DESPRE DELICTE ȘI QUASI-VELICTE Codul civil 

In specie, nu este vorba de nici unul 
dintre aceste cazuri, recurentul a fost 
numit prin transferare la catedra de ştiinţe 
fizico-chimice dela liceul Matei Basarab 

_care aveă numărul complect în conformi- 
i tate cu legea; că însă A nisterul fragmen- 

tându-i catedra, în timpul cât recurentul 
cră detașat la un liceu din provincie, 
împrejurarea care dealtiel nu modifică. 
nimic drepturile sale la catedră şi apoi 
sub cuvânt de a-i concentră toate orele, 
cum arată prin o primă adresă permu- 
tându-l contra voinței sale la altă cate- 
dră. prin aceasta ministerul nu a făcut 
decât să nesocotească şi să violeze cita- 

“tele texte de lege şi deci recursul este 
întemeiat. (Cas. III, 418 din 28 Martie 
1926, Pand. Rom. 1926, LII, 147). 
(4%. Conform art. 53 din statutul 

funcționarilor publici, dispozițiunile a- 
cestuia nu se aplică membrilor corpuri- 
lor de specialitate, în privinţa cărora se 
mențin legile lor organice. . 
Funcțiunea de agent sanitar ocupată 

de recurent este fără îndoială o funcţi- 
une de specialitate, fiind reglementară 
prin o lege specială, Legea sanitară, şi 
deci aceasta este aplicabilă recurentu- 
lui şi nu statutul funcţionarilor publici, 
urmând deci a se vedeă dacă din punc- 
tul de vedere al acestei legi este legală 
deciziunea atacată, prin care recurentul 
avent sanitar a fost exclus din serviciu, 
Conform art. 18 din legea sanitară, pe- 

deapsa excluderei din serviciu pentru 
personalul inferior din serviciul sanitar 
se aplică de către Ministru, pe baza 
unui raport motivat al Directorului ge- 
neral. 

Funcțiunea de agent sanitar este înde- 
plinită de personalul inferior al Mini- 
sterului sănătăţii, şi deciziunea . ministe- 
rială atacată fiind întemeiată pe raportul 
Direcţiunei generale, ca cste dată în 
conformitate cu disp. art. 18 din legea 
sanitară şi recursul în contencios contra 
ei este nefondat. (Cas: III, 531 din_ 16 
Aprilie 1926, Jurispr. Gen. 1926 No. 
1558). ” , 
„445, In fapt: Recurentul se plânge de 
ilezalitatea dispozițiunii Ministerului de 

Răsboiu. care a ordonat o anchetă admi- 
nistrativă în cauza întimatului contra 
căruia recurentul făcuse o reclamaţiune, 

iar Comandantul Corpului II Armată 
ordonase și chiar făcuse o cerectare ju- 
decătorească prin parchetul Consiliului 
de Răshoiu, a Corpului II Armată, gă- 
sindu-se adevărate cele reclamate; însă 
recurentului fiindu-i teamă că ancheta 
Ministerului va conchide la nevinovăția 
intimatului maior — care: lă: rândul său 
a chemat în judecată pe recurent pentru 
calomnie — cere prin recurs să se declare 
ilegală ancheta aceasta şi să menţină 
cercetarea făcută de Corpul de' Armată. 

In drept: Din cele arătate se constată 
că recurentul atacă cu recurs ancheta 
administrativă, adică. numai unul din 
actele de procedură, care ar fi putut con- 

_stitui actul ilegal de autoritate al Ministe- 
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Codul civil DESPRE DELICTE 

rului de Răsboiu, iar nu actul în între= 
gimea lui. 

In conformitate cu art. 5 paragr. III, 
lit. £, din legea Curţii de Casaţie, recur- 
sul în contencios trebuie făcut contra 
întregului act administrativ de autori- 
tate, ce se pretinde că este ilegal, fiind 
inadmisibil deci a se face recurs numai 
contra uncii părţi din totalitatea care 
constitue actul! de autoritate. 

În speţă, recursul fiind îndreptat con- 
tra unui singur act de procedură — an- cheta administrativă a Ministerului de 
Răsboiu — neurmată de nici o sancțiune, 
este inadmisibil. (Cas. III, dec. 390 din 19 Aprilie 1926, Jurisp. Gen. 1926 No. 1523). 

14G, Art. 7 din lesea statutului fune- 
ționarilor publici prevede că, pentru în- 
locuirea funcţionarilor publici stabili se 
cere îndeplinirea unor anumite condi- 
țiuni, iar în ce priveşte pe funcţionarii 
nestabili, nu cuprinde nici o dispozițiunc, 
de unde rezultă că asemenea condițiuni 
nu se mai cer când e vorba de înlocu- 
irea unui funcţionar nestabil. 

In speţă, se constată că deși 'recurentul 
prin avocatul său îşi luase obligaţiunca 
de a face dovada că erâ funcţionar defi- nitiv, adică stabil, totuşi nici azi nu pre- zintă vreun act cu care să dovedească 
acest fapt. 

Intrncât recurentul nu "face dovadă 
stabilităţii sale în funcțiunea ce ocupă, în conformitate cu art. 7 citat, Ministerul îl puteă înlocui fără să fie nevoie de în- 
eplinirea vreunei proceduri disciplinare prealabilă. (Cas,. III, dec. 39 din 19 A- | prilie_ 1926, Jurispr. Gen., 1926, No. 1557). 
[4 7. Patronii sunt responsabili de pre- 

judiciul cauzat de ucenicii lor, dacă faptul 
cauzator de daune a fost săvârşit de ei în 
timpul cât sc găsesc sub supravegherea pa- 
tronilor lor; patronii sunt apăraţi de res: 
ponsabilitate dacă probează că n'au putut 
împiedecă faptul prejudiciabil. (Cas. II, 
1535 din 20 Aprilie 196, Pand. Săpt. 3171926). 
"148. a) Un director de şcoală primară 

nu este stabil şi ca atare poate fi revocat fără judecată sau alte forme. 
b) Regulamentul nu poate cereă garanții de stabilitate; în caz contrar el are a fi înlăturat ca depăşind cadrul legii. (Cas. III, 528/1926, Pand. Săpt. 31/1926). 
149. Din dispoziţiunile art. 37 din legea învățământului secundar din 1924 şi decre- 

tul lege No. 2704 din 1919, rezultă că, pro- 
fesorii din învățământul secundar cu o vechime de 20 ani fiind obligaţi să pre- dea 15 ore pe săptămână, care alcătuese o catedră, au dreptul la salariul cores- punzător acestui număr de ore. 

acă pentru Minister este 'obligator 
să" plătească titularului unei catedre sa- lariul cuvenit pentru 15 ore pe săptă- mână, acordarea orelor suplimentare este 
facultativă însă pentru Minister, fără a putcă constitui un drept pentru profe- sorul titular de a le pretinde. 

rin urmare, în speță, dacă a fost ile- gală măsura Ministerului prin care a 
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luat intimatului 6 ore din cele 15 ore de latină ce compuneau catedra sa şi le-a dat unui suplinitor, recurentul nu are dreptul însă la daune dacă se constată că, în schimbul lor ministerul i-a acor= dat 6 ore de germană şi l-a plătit tot cu 15 ore. Imprejurarea că, aceste ore erau din cele pe care intimatul le preda su- plimentar şi -cră plătit suplimentar pentru ele, astfel că veniturile lui supli- mentare au scăzut, nu poate da numitu- lui dreptul la daune, deoarece ministerul nu este obligat a-i da ore suplimentare. 
(cas. I, dec. 2211 din 20 Aprilie 1996, urispr. Gen. 1926, No. 1701). - 
150. Din combinarea dispâziţiunilor art. 1, 3, 4 și 6 din legea contenciosului admi- nistrativ din 1925 ca şi din articolele 99 şi 107 din constituție, rezultă că numai Curțile de apel pot acordă despigubiri pentru pre- judiciul cauzat de un act administratiy de autoritate ilegal, însă numai după ce mai întâi se va fi formulat o Plângere în contra acestui act și după ce cl va fi fost de- clarat ilegal. (Trib. lifov, $. II, e ce, 374 bis din 21 Aprilie 1996, Jurispr. Gen. 1926, No. 1118). | 
151. In fapt: Recurentul susţine că nu- mircea unui contra candidat ca secretar al Cire, Camerei de comerț, sa făcut cu căl- carea art. 22 din legea de organizare a Ca- merilor de comerţ şi cu exces de putere precum şi cu vătămarea dreptului său de a fi numit în acel post cu preferință. 
In drept: In conformitate cu textul ară- tat, pentru a fi numit 'secretar al unci - camere de comerț se cere ca primă şi esen- „țială condiţiune, a) osedarea unui titlu universitar, sau unui. titlu academie de învățământ superior, economic comercial sau industrial și b) o practică de cel puțin cinci ani în comerţ, industrie Sau admini- straţie cu caracter economie, 
Legiuitorul prevăzând şi cazul eventual 

când nu S'ar găsi candidaţi cari să înde- 
plinească condiţiunea titlurilor de studii 
cerute, adaugă că „la nevoie“. se pot numi 
și dintre candidaţii cari posedă numai di- „ Ploma unei şcoli superioare de comerț, a- 
vând îndeplinite și celelalte condițiuni. 

e aci urmează că autoritatea adminis- 
irativă nu poate numi ca secretar al unei 
camera de comerţ un candidat din această din urmă categorie, trecând peste dreptul de prioritate al candidaţilot în categoria întâi cu titluri universitare sau academice şi având practica cerută de lege. , 

În speţă, se constată că, postul de scere- tar al Camerei de comerț lurnu Severin a fost solicitat de trei candidaţi, dintre. care recurentul aparţine primei categorii, iar “ceilalţi doi din a doua categoric, neavând titluri academice. 
Ministerul de comerț numind pe unul din 

aceşti doi din urmă şi nesocotind dreptul de gioritate al recurentului a violat art. 22 din legea de organizare a Camerilor de 
comerț şi deci numirea făcută este ilegală şi urmează a fi desființată, (Cas. III, dec. 

4 —



Art. 1000 

"402 din 21 Aprilie 1926, Jurispr. Rom. 
12,926). 

152. Principiul care domină materia 
responsabilităţii. ce decurge din delicte şi 

__quasi-delicte este acela al personalităţilor 
culpelor. generatoare de daune, în sensul 
că fiecare nu e ţinut de a repară decât 
prejudiciul isvorit din propriul său fapt, 

"sau din culpa -persoanei:a cărei herede 
'ayant cause, este; 
„ La acest principiu, legiuitorul adaugă 
prin alin. I al art. 1000 cod. civ. că omul 
este responsabil și de prejudiciul cauzat 
prin fapta persoanelor pentru care e dator 
a răspunde sau de lucrurile ce sunt sub 
aza sa, limitâni această responsabilitate, 

a cazurile anume prevăzute prin menţio- 
natul articol, cum şi art. 1001 şi 1002 cod. 
civ., printre care se enumără şi răspunde- 
rea stăpânilor şi comitenţilor, pentru pre- 

"judiciul cauzat de servitorii şi prepuşii 
lor, în funcțiunile ce li s'au încredinţat. 
„Pe baza acestui, raport dela comitent la 

prepus și a culpei prezumată de rea alc- 
” gere în persoana. prepusului, se admite că : 
Si atul răspunde, de daunele cauzate de 
funcţionarii sau agenţii săi, isvorite din 
culpa săvârşită în exerciţiul sau cu oca- 
ziunea serviciilor, ce le sunt încredințate. 

In speţă însă, soldaţii cari au devastat 
via în chestiune, ncfăcând parte din ar- 
mata statului român, ci din acea rusă, în 
a cărei serviciu erau, raportul dela comi- 
tent la prepus nu sa putut stabili, şi în 
consceință ministrul de răsboiu român, nu 
“poate fi făcut răspunzător de daunele su- 

erite de intimat. . 
Chiar admițând ipotetice că un raport 

“dela comiient la prepus ar există totuşi 
între statul român şi armata rusă care a 
cooperat în ţară, în. virtutea tratatului de 
“alianță intervenit totuşi, statul român nu 
poate fi făcut răspunzător de prejudiciul 
"cauzat de soldaţii ruşi la via în chestiune, 
pentrucă 'nu este vorba de o culpă de ser- 

- viciu, săvârşită de acești soldaţi, adică 
"de un fapt.generator de daune comis în 
exercițiul sau cu ocaziunea serviciilor, pe 

DESPRE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE 

„care ci crau ţinuţi a le prestă în calitatea 
lor de soldaţi. : Pa 
„În principiu, puterea executivă nu răs- 
punde decât de actele sale, de natură ad- 
„Ministrativă, făcute în afară, sau cu căl- 
-carea formelor prevăzuie de lege şi numai 
'în această limită statul răspunde peniru 
"faptele funcţionarilor săi, săvârşite în dis- 
preţul legilor existente. - - 

Insă, Statul 'nu 'răspunde de actele sale 
de guvernământ, în sfera cărora intră toate 
măsurile luate pentru apărarea unui înte- 
res general; ce se referă la ordinea publică, 
siguranţa” internă sau externă a Statului, 
sau, la alte, măsuri în legătură cu un in- 
“teres superior al Statului. (C. A. Iaşi, s. II, 
“dec. civilă din 27 Aprilie" 1926, Jur. Gen. 
1926, No. 1069). E | 

| 3, a) Atunci când unui funcţionar 
public nu i se aprobă concediul cerut și 
el nu se prezintă la post, poate fi pus în 

Codul civil 

disponibilitate fără a se violă vreun text 
de lege; : 
„b) O pensionare provizorie nu poate fi 

acordată atunci când certificatul medical 
constată că recurentul are nevoie numai 
de un concediu de odihnă. (Cas, III, 420 
din 27 Aprilie 1926, Pand. Săpt. 29/1936). 

154, Un. funcţionar publice pentru a 
se bucură de stabilitate, trebuie să fi 
avut 5 ani vechime, la data punerii în 
aplicare a statutului, sau să fi fost con- 
lirmat posterior în funcţie. 

Prin continuitate, în sensul art. 64 din 
statut, se înţelege acecaş funcţie sau o 
„funcţie în strânsă legătură cu 
funcţie. (Cas. III, 421 din 28 Aprilie 1926, 
Pand. Săpt. 28/1926). - 

155. Imprejurarea că Primăria a de- 
cretat exproprierea unei părţi dintr'un 
teren, pentru deschiderea unei străzi, nu 
o îndritucşte să refuze liberarea auto- 
rizațici de construcţie proprietarului pe 
restul terenului ce va rămâne după ex- 
nropriere. (C. Apel Bucureşti, S. III, 121 - 
din 7 Mai 1926, Bul. C. Apel 15/1926). 

156. Potrivit alin. IV de sub art. 3 
-din legea pentru contenciosul adminis- 
trativ, ofiţerul care a fost pus în re- 
“trascre din oficiu pe baza art. 27 din le- 
gca poziţiei ofiţerilor, fără ca să se înde- 
lincască  dispoziţiunile - acelui text de 
cgc, adică retragerea să fie admisă pe 
baza rapoartelor şefilor erarhici şi în 
urma  hotărîrei motivate a Consiliului 
superior a] armatei, are dreptul la pen- 
siune pentru numărul maxim de ani de 
serviciu. (C. Apel Bucureşti S$. III, 123 
din 7 Mai 1926, Bul. C. Apel, 15/1926). 

: 1574 Nesemnarea raportului medieo- 
militar: de punere în retragere a unui ofi- 
țer, pentru infirmități incurabile, prove- 

“nite după răsboiu, nu constitue 'un caz 
de nulitate dacă se constată că ofiţerul 
a fost chemat în faţa comisici medico- 
militare. (Cas. III, 496 din 14 Mai 19%, 
Pand. Săpt. 28/1926). o 

8. Un inginer, funcţionar public, nu 
poate; fi scos din cadrele corpului Technic 
şi nu i se poate retrage delegaţia de sub- 
director, când, deşi achitat pe baza ju- 
"decăţii unei comisii de judecată, este con- 
damnăt totuş pentru aceleaşi fapte şi pe 
baza aceloraşi constatări, de o altă comisie. 
„(Cas, III, 502 din 14 Mai 1926, Pand.-Săpt. 
29/1926, Jurispr. Rom. 15/1926), 
159. Un director general din Ministerul 

Instrucţiei nu poate. fi delegat să facă o 
“anchetă generală asupra stării învățămân- 
tului ce conduce, în speţă cel primar, căci 
aceasta e de competința subrevizorilor şi 
revizorilor şcolari, singurii cari trebuie s'o . 
facă. A 'i se da o delegaţie în acest sens pe 
timp nelimitat, înscamnă a-i fi dat o tran- 
sicrare deghizată și a-l leză materialiceşte. 
(C. Apel Bucureşti, S. 1V, 146 din 17 
Mai 1906, Pand. Săpt. 20/1926, Bul. C. Apel 

-] - - . - . 

160. Din moment ce s'a publicat în Mo- 
nitor, Decretul. prin: care se acordă concesia 
unei mine, acest decret nu mai poate fi 
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atacat pe nici o' cale. (Cas. III, 507 din 17 Mai 1926, Pand. Săpt. 26/1926, Pand. Rom. „1926, III, 147). 
61. Dispoziţiunile art. 11 al. 2 din Pro- cedura penală, potrivit cărora hotărirea achitatoare închide părții vătămate orice drum de judecată înaintea tribunalelor ci- vile, se referi numai la daunele ce isvorăse din faptul însăș, pentru care inculpatul a fost achitat; astte că, responsabilitatea ta- tălui şi a mamei faţă de partea vătămată, | neavârid sorgintea în însuş faptul prejudi- ciabil săvârşit de minor, ci în ncglijența sau lipsa din partea părinţilor de a înde- plini îndatoririle lor, urmează că achitarea minorului de căire instanța re resivă, nu face să dispară această responsabilitate: dar acțiunea în dauna la care ca dă naştere, nu poate fi exercitată înaintea tribunalelor represive, ci numai înaintea instanţelor ci- vile. (Cas. II, 1457 din 18 Mai 1926, Drep- tul 35/1926), 

162, lesponsabilitatea din art. 1000 cod civil, este întemeiată pe o prezump- liune legală şi exclusivă, deoarece proba contrară, că sa făcut de comitent o culpă, fie în cligendo, fie în reaua supra- veghere a prepusului şi ca există cu toate că servitorii sau propuşii ar fi lu- crat din propria lor inițiativă, fără nici un ordin sau instrucțiune din partea stă- pânului sau a comitetului, destul este ca aptul dăunător să fi fost săvârşit cu oca- zia serviciului sau funcţionării lor, Această responsabilitate se aplică la toji  comitenţii de o potrivă, fie simpli particulari, fie stat, județ sau comună, iar în ce privește pe stat, el trebueşte să răspundă de acei funcţionari, cari” sunt aleşi, sau numiți şi cari pot fi înlocuip e puterea executivă, întrucât e numai vorba de fapte săvârşite în exercițiul iuncţiunei lor, (Judecătoria ocol Bereşti- “ovurlui, 502 din 20 Maiu; 1926, Pand. Rom. 1926, II, 115). 
163. a) Un funcţionar public nu poate deveni stabil prin înaintare dela un grad la altul, căci legea n'o prevede; 

b) Funcţionarile 
aplică Statutul, dar asta nu înseamnă că au mai multe drepturi decât cele pre- văzute de statut. (Cas, III, 521 din 96 Maiu 1926, Pand. Săpt. 30/1926). 

164. In conformitate cu art. 16 din legea 
de clădiri din 23 Iulie 1921, exploatarea imobilelor a căror construcţiune se va fi început în intervalul de timp dela 1921—1935, 
târziu . până la finele lui Decembrie "1927, sunt lăsate la libera tranzacţie a părţilor. De acelcaşi avantaje 
şi adausurile şi sporirile de clădiri cari majorează capacitatea locativă a imo- ilelor,. însă numai. pentru porţiunea clă- ită din nou. 

Deşi la. data | introducerei 
de faţă, 

se. bucură 

recursului 
legea pentru incurajarea con- strucţiilor de clădiri se găsiă dejă abro-. șată prin: legea din 28 Maiu 1925, totuşi 

. 

DESPRE DELICTE ŞI QUASI-DELICTE 

. situațiunea lui ca în 

or Casei de pensii li se: 

pentru încurajarea construcţiilor ” 

şi sc vor fi terminat cel mai. 

Art. 1000 

această din urmă: lege nevizând decât clădirile ce se vor începe după data pro- mulgărei ci, nu desființează şi avanta- jiile dejă acordate acelor imobile ce au lost edificate sub imperiul legii entru încurajarea construcțiunilor de clădiri, dacă acele imobile au fost edificate în condițiunile acestei legi de favoare. Intrucât în speţă, construciiunea din. nou a primului etaj al imobilului recu- rentului a fost începută şi terminată. în decursul anului 1925, cu condiţiunile şi sub imperiul legei pentru încurajarea construcțiilor de clădiri, care-l scuteă pe: recurent de orice rechiziţie, decizia de. rechiziție a ministerului de. interne fiind dată cu violarea art... 1 şi 16 din 'legea pentru încurajarea construcţiilor de clădiri, este ilegală şi se desființează. . (Cas. III, dec. 58 din 8 Iunie 1926, Jurispr. Gen., 1936, No. 1581). a 
165, In fapt: .Recurentul, fost jude- cător la Trib. Lugoj. a fost pus în dis- ponibilitate şi Ja 1 August 1924 a fost dis- ensat de serviciu, sistându-i-se şi rctri- bujiunile, Dânsul a cerut scoaterea la, pensie, chestiune care n'a fost încă re- zolvată de Ministerul de finanţe, iar până la rezolvarea acestei cereri, a ce- rut' Ministerului de justiție să-i plă: tească. salariu. Ministerul a refuzat pe motiv că dânsul nu a fost judecător ina- movibil şi deci nu intră în prevederile ari. 157 legea de :organizare judecăto-! rească din 1924. Recursul părții a fost, admis. 

In drept: Dacă recurentul nu a deve- nit .inamovibil în puterea legei de orga-. nizare judecătorească din 1924 şi cl, în aza art. 142 şi 69 din acea lege a rămas şi mai departe sub regimul decretului 1, al Consiliului dirigent putând fi pus în disponibilitate fără e a fi pus sub cercetare disciplinară,. totuşi -fdrepturile lui la salar şi pensiune urmează a se ju- decă conform disp. legale care regulau 
momentul când a ost pus în disponibilitate; — şi anume decretul I şi „normele de salarizare“ date de Consiliul dirigent şi neabrogate la pu- ncrca „rccurentului în disponibilitate. onform decretului | al Consiliului di- rigent şi contorm art. 21 al normelor de salarizare s'a menţinut în „vigoare legea LĂV din 1912, iar conform acestei legi magistraţii şi funcţionarii în general -ur- mează a-şi primi salariu: până la stabi- lirea definitivă a pensiunci. . | 

Astfel fiind, în speță, greşit Ministe- rul de: justiţie invoacă art. 137 din legea de organizare judecătorească „din 1924, întrucât acest text de lege se referă nu- mai la magistraţii deveniți inamovibili, iar recurentul în temeiul legilor citate, are dreptul la salar până la data stabi: lirei “pensiunei din-1 Oct. -925 data. pu- ncrii în_ aplicare a nouei legi de pen- siune, (Cas. III, dec. 585 din 8 lunie 1936, Jur. Gen.. 1926, No. 1572). 
„166. Decretul] regal 

, 

prin care se di- 
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Art. 1000 DESPRE DELICTE 

zolvă Camerile agricole, constitue un act 
de guvernământ, care scapă de sub con- 
trolul justiţiei. (C. Apel Bucureşti, 5. II, 
160 din 9 lunie 1926, Bul. C. Apel 13/926). 

(67. In fapt: Recurentul atacă .în 

contencios deciziunea Ministerului lucră- 
rilor publice, prin care se confirmă ho- 
tărîrea serviciului apelor, regiunea Ba- 

cău. — susținând, recurentul,. că ambele 

aceste hotăriri sunt date de instanţe de 

jurisdicție nelegale, înființate prin o dis- 
ozijiune a regulamentului legii regimu- 

ui apelor. Recursul a fost admis. 
In drept: Din întregul cuprins al art. 

73, al. 5 legea regimului apelor, nu re- 

zultă că legiuitorul ar fi orranizat vreun 

sistem de jurisdicție înaintea căruia să 
sc poată deferi pricinele isvorite din a- 
plicarea acestei legi, dar în lipsa une: 

asemenea dispozițiuni, aceste pricini ur- 

mează a fi deferite instanțelor jurisdic- 

ționale de drept comun. 

„Deşi prin art. 73, al. 5 din regulamen- 

tul de aplicațiune al legii se înfiinţează 
în acest scop, două jurisdicţiuni speciale: 

una a serviciului apelor ca primă iîn- 

stanță, această dispoziţiune a regula- 

mentului, însă, nu poate fi aplica- 
bilă, căci prin ca nu se desroltă sau 
se complectează principiile legci, ci se 

creiază instituțiuni cari — potrivit art. 

101 din Constituţie — nu se pot înfinţă 

decât prin lege. 
Inţrucât în speţă, hotărîrea atacată cu 

recurs, ca şi aceea pe care o confirmă, 

sunt cmanate dela organe neautorizate 

de lege a funcţionă ca instanţă de juris- 
dicţiune în această materie, ele sunt nule 
şi ca atare se cascază fără trimitere, 
considerându-se judecata urmată înain- 
tea acestor organe, ca şi cum mar fi avut 
loc. (Cas. III, dec. 593 din .09 Iunie 19%, 
Jurispr. Gen. 1926, No. 170%. 

IG8. In fapt: Recurentul a cerut să 
i' se dea autorizaţie de construcție, sau 
în caz contrar să se facă formele de ex- 
propriere pentru proprietatea sa din 
Fundătura Peleş Nr. 23. Primăria, în 
urma avizului consiliului technic a res- 
ins cererea pe motivul că, proprietatea 

în chestiune este situată pe o stradă ne- 
recunoscută. ” . 

In drept: Potrivit art. 96 din legea 
pentru organizarea comunelor urbane 
nimeni nu poate să deschidă strade, pa- 
saşii sau : fundături fără, autorizaţia 
primăriei, care e în drept să o subordo- 
neze unor condițiuni stabilite prin. re- 
gulamente. Faţă de această dispoziţiune 
a legei, recurentul. eră obligat a dovedi 
şi a arătă care anume este acea în- 
checre sau decizie a Primăriei prin care 
s'a dat autorizația cuvenită pentru des- 
chiderea unci fundături unde este situată 
şi” proprietatea din discuţiune a sa. 
"Deoarece recurentul nu face această 
robă, iar din planul Capitalei depus în 

instanţă, deşi rezultă că fundătura există 
în realitate, însă nu rezultă nici o do- 
vadă asupra autorizaţiei cerute prin ci- 

ŞI QUASI-DELICTE Codul civil 

tatul articol, cererea recurentului bine 
a fost respinsă. (Cas. III, dec. 642 din 18 
lunie 1926, Jurispr. Gen. 1926 No. 1025). 

169. Un profesor, chiar cu titlu pro- 
vizoriu, care şi-a ales o catedră, pe baza 
ordinei de preferinţă, are un drept câş- 
tigat iar Ministerul nu mai poate reveni 
nsupra acestei alegeri, dându-i o, taltă 
catedră, decât cu violarea inamovibilităţii 
profesorului. (Cas. UI, 636 din 22 Iunie, 
1926. Pand. Săpt. 30/1926). 

170. Pentru numirea profesorilor și 
conierenţiarilor la Şcoala superioară de 
Agricultură, art. i din lege și 45, 46-şi 
50 din regulamentul legci, prevede că 
asemenea numiri se fac de Ministerul de 
Agricultură, pe baza avizului unei comi- 
siuni de specialităţi, întocmită de Mini- 
ster. Modul cum această comisiune lu- 
crează şi normele după care se conduce 
şi apreciază valoare ştiinţifică a lucră- 
rilor candidaţilor, fără a puteă fi censu- 
raic de vreo altă autoritate. 

Dacă puterea excculivă nu poate să 
înlăture sau să modifice avize, nici in- 
stanța de judecată -ca contencios admi- 
nistrativ, nu poate să le corecteze. Prin 
urmare, o acţiune în anularea decretului 
de numire al Ministerului, făcut unei 
persoane recomandată de comisia de 
specialişti, pentrucă comisiunea n'a cer- 
cotat lucrările sale şi ar îi avizat eronat, 
nu poate fi admisă.:(C. Apel Bucureşti, 
S. Il, 184 din 23 lunie 1926, Bul. C. Apel 
16]1926). 

17|. Conform art. + din legea con- 

tenciosului . admistrativ, cererea făcută 
de un inspector şcolar pentru anularea 
unci delegaţiuni, trebueşte ordonată la 
Curtea de Apel în forul cărcia îşi exer-: 
cită funcțiunea. (C. Apel Bucureşti S$, 
1V, 174 din 15 Iunie 1936, Bul..C. Apel 
16/1926). 

72, Din moment ce un candidat în- 
deplineşte condiţiunile _legei, şi-a ales 
catedra şi a fost numit, Ministerul nu mai 

„poate reveni asupra numirei sub orice 
motiv şi pentru orice cauză, fără a aduce- 
o vătămare “poziţiunii. profesorului, de 
funcţionar stabil şi inamovibil.. (Cas. III, 
656 din '22 .lunie 1926, Jurispr. Rom. 
15/1926). , , 

173, Dispoziţiunea luată printr'un: 

jurnal al consiliului de miniştri, precum 
şi executarea acestui jurnal de către or- 
ganele Ministerelor de finanțe şi indus- 
trie, de a fi oprit importul de maşini 
vechi, sunt din acele cari răspund unor 
cerințe de ordin superior. Ca atare ele 
intră în cazul definiției date actelor de 
guvernământ de art. 5 $ III, litera f, 
alin. III din vechea lege a Curți de ca- 
saţie. Prin urmare, recursul în contencios 
contra acestor acte este inadmisibil, po- . 
trivit citatului text de lege. (Cas. III, 612: 
din 14 Iunie 1926, Jurispr. Rom. 17/1926). 
"07. Conform art. 142 din legea or- 
ganizării judecătoreşti. şi 12 din legea 
pensiilor, procesul-verbal de constatarea 
infirmităţii unui magistrat, pentru a da 
loc la măsura punerei, în retragere din 
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printr'o încheiere i-a refuzat luarea ju- . 

„recurent, pentru 

odul civil 

oficiu, trebuie să conţie complect efectele 
boalei. Prin urmare, când un asemenea 
act, nu lămureşte fenomenele de de- 
menţă, adică tulburările „în „ domeniul 
ideilor, judecății, memoriei, afectivită- 
ţii şi voinţei, nu se poate trage conclu- 
ziunea că infirmitatea este gravă şi per- 
manentă, din care .cauză magistratul 
nu-şi mai poate îndeplini în mod normal 
funcțiunea şi deci actul prin care a fost 
dispensat de funcţiune este ilegal. (C. 
Apel Bucureşti S. II, 186 din 25 lunie 
1926. Bul. C, Apel, 1-4/926). , 

5. Deşi în statutul funcţionarilor, 
nu se prevede în mod expres ascultarea 
funcţionarilor asupra vinei, în cazul pe- 
densei ce se aplică fără avizul comisiunci 
disciplinare, totuşi dacă funcţionarul ar 
Îi fost ascultat, Sar fi putut apără și ar 
fi putut schimba convingerea ministru- 
lui. Ca atare, deciziunca care aplică o 
astfel de pedeapsă, fără ascultarea în 
prealabil a funcţionarului învinuit, este 
nulă. (C. Apel Bucureşti, S$. IV, 188 din 
25 lunie 1926, Bul. C. Apel, 15/1926). 

176. In fapt: Recurentul fiind numit 
consilier la Inalta Curte de conturi şi cc- 

depună | jurământul, Curtea 

rământului. . 
Această încheiere recurentul o atacă 

cu recurs în baza art. 27 legea organică a Înaltei Curți din 1935, Respingere. 
In drept: Recursurile bazate pe motiv de exces de putere şi incompetenţă şi introduse pe calea extraordinară a art. 27 din noua lege de unificare a Înaltei Curți de casaţic, nu sunt admisibile în asație, decât numai . dacă prin moti- vele sale de recurs, recurentul în mod cu fotul excepțional atacă un act sau hotăriîre judeciiţorească, fie chiar şi ne- desăvârşită, ce” nu este susceptibilă de nici o altă cale ordinară de atac şi cursul justiţiei -ar fi astfel întrerupt, i 
In speţă, întrucât recursul deşi intro- dus pe calea extraordinară a art. 27 din 

noua lege de unificare a Curţii de casa- 
lie, totuşi nu vizează un act de jurisdic- 
țiune dat de Curtea de conturi ca in- stanță de judecată, ci un act extrajudi- ciar privind administrațiunca interioară a numitei Curți, ce are ca obiect refuzul acesteia de a nu primi în urma dispo- zițiunei luate, jurământul solicitat de 

a puteă intră în func- țiunea de. consilier la Curtea de conturi în care a fost numit, — cererea de re- - curs întemeiată pe art. 27 sus arătat este inadmisibilă. (Cas. III, dec. 669 din 26 Iunie 1926, Jurisp. Gen. 1926, No. 1658). . 
177. Comisia de propuneri şi înain- 

“tări își dă numai avize. Încadrarea şi îna- 
intarea funcţionarilor o face autorita- 
tea respectivă, nu comisia. (Cas. Il, 674 
din 50 Iunie 1926, Pand. Săpt. 30/19, 
Jurispr. Rom. 15/1926), - po 
178. In fapt. Prin. petiţiuneă înreg. la 

Nr. 52975 din 925 mai mulţi locuitori din 
Sighetul Marmaţiei, introduc la această 

urte recurs — denumit de ei apel—prin,. 

DESPRE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE Art. 1000 

care cer anularea unei alegeri a mem- 
brilor şi preşedintelui cooperaţiunei is- 
raelite ortodoxe, arătând că o asemenea 
plângere a adresat şi Primăriei orașului 
Sighet. 

n drept: Din cuprinsul petiţiunei, re- 
zultă că recurenţii cer anularea alegerii electuate ca ilegală, socotind această ce- manată dela o corporaţiune particulară 
ca un act administrativ de autoritate, iar 
plângerea lor ca un recurs în contencios. 
Numai actele emanate dela o autoritate 

publică au acest caracter şi sunt suscep- 
tibile de a fi atacate cu recurs în conten- cios, iar nu şi actele administraţiilor sau cooperaţiilor cu caracter particular, cum este în speţă. (Cas. III, dec. 675 din 30. lunie, 1926, Jurispr. Gen. 1926, No. 1658). 
179. Decretul regal de numirea unui medie, nepublicat în. Monitorul Oficial, 

nu este obligatoriu, iar cererca-de a se anulă decretul de numirea unui alt me- dic în locul său, ca fiind ilegal, pentrucă 
nu Sa ținut seama că fusese demisionat anterior, creează pentru cl un drept de expectativă la acest post, iar nu o obli- galic peniru minister. (C. Apel Bucureşti S. IV, 165 din 25 Iunie, 1926, Bul. C. Apel. 
17/1926), 

120, Pe temnci de nedestoinicie, un ofiţer nu poate fi pus la retragere, decât dacă se consiată nedestoinicia în modul şi cu for: mele prevăzute de art, 27 şi 28 din legea poziţiunii ofiţerilor şi de articolele cores- punzătoare din regulament. Toate aceste cerinţe fiind prescrise de lege și de re- gulament, ca o garanţie pentru asigura- rea pozițiunci ofițerului, îndeplinirea lor — a tuturora— este substanţială şi dis- poziţiunile care le cuprind 'au un carace ter imperativ, Nerespectarea acestor dis- pozițiuni, viciază actul puncrei la retra- » ere şi deschide ofițerului dreptul: de a core pensiunea cuvenită gradului ce l-ar fi obţinut, dacă o atare ilegalitate nu se roduccă. (Cas, III, 668 din 25 Iunie 1926, jcisne Rom. 17/1926). 
181. Agenţii sanitari, ca funcţionari 

de specialitate, a căror poziţiune este 
regulată de legea sanitară, 'nu pot in- vocă, în ceeace priveşte stabilitatea lor, „decât această lege, la care trimete. legea statutului funcţionarilor publici. 
Prin urmare, punerea lor în disponibi- litate, pe baza unui raport motivat, este legală, întrucât satisface cerințele  legei care. organizează această funcţiune, Nu este  mevoie de o judecată disciplinară, potrivit Statutului general, deoarece lor, li se “aplică un statut s ecial, care este legea .sanitară.  (Cas, II, 675 din 28 Iunie 1926, Jurispr. Rom. 17/1926). . . "189, Cererile de recurs prevăzute de „art, 27. din .noua lege a Casaţiei se fac numai "împotriva actelor judecătoreşti, 

chiar "nedesăvârşite, . nesusceptibile de vreo altă cale de atac. | . „Refuzul Curţii de Conturi-de a primi 
jurământul unui consilier, nou numit, e un 
act de administraţie interioară, nesuscep-. - tibil de recurs. (Cas, III, 669 din 26 Iunie: 
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Art. 1000 

1926, Pand. Săpt. 29/1926, Curierul Jud. . 
40/1926, Jurispr. Rom. 17/1926). 

182, Un iuncţionar public nu se poate 
plânge în contencios împotriva deciziei - 
de trimitere înaintea comisiei .discipli- 
nare, deoarece el poâte fi achitat şi în 
acest caz mare de suferit nici un preju- 
diciu. (Cas. III, 655 din 2 lulie 1926, 
Pand. Săpt. 30,926), 

184. Funcţionarilor P. T. T., având o 
lege specială de organizare, nu le este apli- 
cabil Statutul. Destituirea unui astfel de 
funcţionar se poate face numai pe baza 
judecății comisiei disciplinare. (Cas. III, 
5 Iulie 1926, Pand. Săpt. 31/1926). 

185. Un luncţionar al Ministerului de 
Instrucție, pentru a deveni inamovibil 
trebuie să îndeplinească toate condiţiile pe 
cari le cere legca de organizare a Minis- 
terului. O numire ca inamovibil, făcută 
în alte condiţii, poate fi anulată chiar pe 
cale de decizie ministerială. (C. Apel Chi- 
şinău, $. [, 116 din 6 Iulie 1926, Pand. 
ip, 281920) | 

. 186. heluzul unei autorităţi administra- 
tive chemate de a execută hotăriri jude- 
cătoreşti definitive, nu dă loc la recurs în 
contencios. (Cas. III, 698 din 6 lulie 1926, 
Pand. Săpt. 32/1926, Curier Jud, 37/1926). 
187, Funcţionarii Băncii regionale din 

Cernăuţi sunt inamovibili. Ei nu pot fi scoşi 
din funcţie fără. paza formelor stabilite 
pentru astfel de funcţionari. Transformarea 
Băncii în insțituţie particulară nu schimbă 
situaţia lor; Statul este obligat să-i reinte- 
greze într'o. funcţie echivalentă, (C. Apel 
Cernăuţi S$. |, 9 Iulie 1926, Pand. Săpt. 
32/1926). -" a : 
“188, Termenul de 50 de zile înlăuntrul 
căruia se poate atacă un act.administra- _ 
tiv, are a se socoti pentru funcţionarii 
stabili dela. data când au luat cunoş- 

_tiinţă de actul ce atacă, iar nu dela publi- 
carea lui în Monitorul Oficial. (C. Apel 
Cernăuţi S. I, 9 Julie- 1926, Pand. Săpt. 
28/1926). Aa 
“189. Art. '188 şi 195 din Legea orga- 
nizărei judecătoreşti acordă fără nici o re- 
zervă, Ministerului de Justiţie, dreptul de 
priveghere şi acţiune disciplinară asupra 
magistraţilor amovibili dintre cari fac parte 
şi membrii parchetului. i 
Că astlel fiind, odată ce formele pretinse 

de art. 139 prin ultimul său alineat au fost 
îndeplinite, Ministerul de Justiţie este sin- 
gurul. care are dreptul de a apreciă gravi- 
tatea, abaterilor constatate. în sarcina ma- 
gistratului anchetat şi a dictă sancţiunile, 
ără ca aprecierea lui să poată -fi 'contro-. 

lată de către instanța înaintea căreia este 
introdusă cererea în contencios, căci al-. 
minteri ar. însemnă că dreptul de disciplină 
să fie..în: competenţa acestei-instanţe, 
ceeace. este evident că nu a voit legiuito- 
rul în ce priveste. pe magistraţii amovi- 
bili. (C. Apel.Jaşi,'S. II, 9 lulie 1926, Jur. 
Gen. 1920, No. 1216). _: -- - 
190. Retragerea delegaţiei -de secretar. 

al municipiului şi acordarea altor atribu- 
ţii compatibile gradului său nu constitue 
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o măsură ilegală, ci dimpotrivă, e în intimă 
armonie cu spiritul statutului şi al legii 
de: unificare administrativă. (C. Apel 
Cernăuţi S. I, 18 din 10 Iulie 1926, Pand. 
Săpt. 27/1926). , 

191, a) Legca pentru organizarea jude- 
cătorească, cerând prin art. 159 aliniatul 
ultim ca magistraţii stabili să nu poată 
fi transferați, suspendaţi sau înlocuiţi de 
către miniştri, decât pe baza unui raport de 
anchetă, motivat al inspectorului Judecă- 
torese sau al magistratului delegat ca să 
ancheteze pe magistratul învinuit, urmează 
că dacă un asemenea raport este nemotivat, 
nu poate formă baza aplicărei unei pedepse; * 
iar Ministerul de justiție dacă are fa- 
cultatea să aprecieze laptele cuprinse 
în raport și' să le sancţioneze cu pe- 
deapsa pe care o crede de cuviință, nu 
poate însă să justifice aplicarea acelei 
pedepse, pe alte fapte decât cele arătate 
în raportul masistratului delegat cu an- 
cheta, acest raport, conform legei, fiind 
singura și exclusiva sursă din care poate 
extrage faptele cari justifică aplicarea 
pedepsei. ! 

Prin urmare, - pedeapsa  destituirei 
edictate în contra unui magistrat, prin-: 

“trun Decret Regal care nu are. la bază 
un raport motivat al inspectorului ju- 
decătorese sau al magistratului însărci- 
nat cu ancheta, este nelegală, chiar dacă 
raportul ministerului către capul Statu- 
lu: este motivat.: 
-b) Dreptul la daune pentru funcţiona- 
rul stabil înlocuit în contra legei, care 
a obținut admiterea cererei sale şi rcin- - 
tegrarea . în funcţiune, curge numai dela 
termenul prevăzut de art. 7 din legea 
contenciosului şi numai atunci când: rein- 
tegrarea i sc refuză în mod legal sau 
când la prima vacanță nu ar fi reinte- 
grat. (C. Apel Iaşi S. 1, + din 1 Julie 
1926, Dreptul 37/1926).. | a pf 
„195. a) Nu se poate atacă cu recurs 
in contencios actul. prin care ministerul 
confirmă .rezultatul unei. alegeri, de- 
oarece nu-i vorba de un-act de autori: 
tate; . | - ' 
".b) Ministerul poate numi oricând 
membri din oficiu, fără a ţine socoteală 
de :proporţii pe categorii, fiindcă. aşa-i 
îngădue legea; , A 
"c€) Nu se poate cere anularea actului 
de validare a alegerilor pe motiv că nu s'ar - 
fi cercetat dosarul, fiindcă prezumpția 
logică. e că validarea s'a făcut regulat. 
(Cas. III, 703 din 7 Iulie 1926,-Pand. Săpt. 
35/1926). . - E - 
193. In fapt: Sa cerut Administraţiei 
Financiare a Municipiului Chişinău să co- . 
munice un act de impunere al Ministerului: 
de finanţe, care refuzând, a -fost chemată: 
în. judecată pe cale de contencios spre'a 
satisface cererea. Incident de respingere a 

„ actiunei. Admitere, 
„In. drept: Părita' Administraţie finan- 

ciară a ridicat. incidentul de respingere a 
„acțiunei ca rău îndreptată, întrucât ca 
fiind o instituțiune dependentă de Minis- 
terul de finanţe îndeplineşte anumite atri- 
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buţiuni date în competinţa. sa, atât prin 
legea de organizare a acelui minister, cât 
şi prin diferite alie legi cu caracter fiscal, 
a legea contribuţiunilor directe, legea tim- 
brului, cete. Deci,. nefiind o instituțiune 
de sine stătătoare, ci subordonată Mini 
sterului de finanţe, ca nu poaie îi chemată 
în judecată, nici sta în instanță decât 
numai ca reprezentând pe Ministerul de 
finanţe, în virtutea legii, în cazurile în 
cari un asemenea drept îi este conferit 
printr'o lege, sau în virtutea „unei dele- 
galiuni a ministerului. în caz contrar. 

In speţă, acţiunea inientată având de 
"obiect a se obliză Administraţia finan- 
ciară să faci un act pretins de reclamant 
printr'o petiţiune, „act, pe care, după cum 
se arată, a refuzat a-l face, chiar dară ar 
îi exact că actul ar intră în atribuţiunile 
Administraţiei financiare, în lipsa însă a 
unei dispozițiuni exprese de lege, nun are 
a răspunde în justiţie, ci ministerul de 
finanţe. - 

In orice. caz, neputând răspunde decât 
în calitatea ei de autoritate subordonată, 
Sar fi putut chemă în judecată.—în acest 
sens fiind şi art. 1255 şi 1288 pr. civ, rusă,— 
Ministerul de finanţe, prin Administraţia - 
financiară Chișinău. Intrucât însă acţiunea 
a fost îndreptată direct în contra Admi- 
nistraţici financiare, urmează că este rău 
introdusă și cată a fi respinsă ca atare. 
(C. Ap. Chişinău, s. 1 dee. civ, Nr, 137 
din 7 Septembrie 1926, Curier Judiciar 
34926). . 
194, Rectorul unci Universităţi, poate 

fi revocat în baza unui raport motivat 
al ministerului. Justiţia nu are să exa- 
mineze motivele invocate, ci numai 
exactitatea lor. (C. Apel Cernăuţi, S. |, 
25 din 21 Sept. 1936,-Pand. Săpt. 36/1926). 

- 195, Pentru ca un funcţionar public, 
dependent de Minist. de  Iustrucţic, să 
poată. fi socotit inamovibil, trebuie ca. la 
numirea sa să sc îi îndeplinit toate con-: 
dițiile legii.. Acordarea inamovibilităţii 
poate fi retrasă oricând, dacă n'a fost 
conferită în mod legal.: (C. Apel Bucu- 
reşti S. IV, 95 Septembrie, 1926, Pand. 
Săpt. 36/1926). a 

196, Primăria municipiului nu poate 
reiuza.: autorizaţiunea cerută de: un pro- 
prietar,. pentru construirea de  rezer- 
voare, locuinţe, ctc., pentru motivul că 
acel proprictar deţinând terenul pe care - 
voieşte să . construiască prin cumpărarea 
dela .acea Primărie, actul .de vânzare, 
„cumpărare ar fi nul, fiind lipsit de 
unele forme - cerute de lege, ci numai 
pentru motive de ncregularitate a con- 
strucţiei, alinicrea străzii sau -chestii de 
salubritate. (C. Apel Bucureşti, S. III, 
244 din 29 Sept. 1926), 

197, In fapt: L..Rauca-Răceanu şi alţii,- 
primarul şi consilierii oraşului Sf. Gheor- 
&hc, au chemat în judecată Ministerul de 
interne şi Prefectura. jud. Trei-Scaune pe 
baza lesci Contenciosului „administrativ 
spre a se declară ilegal decretul regal 
Nr. 12701 din .4 Mai 1926, publicat în 
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„Monitorul Oficial“ din 12 Mai 196, prin 
care a fost dizolvat consiliul comunal al 
acelui oraş constituit la 6 Martie 1926 
cerând să fie rcintograți. Admis ac- 
jiunca. | | 

În drept: Sa ridicat de către reprezen- 
tantul Ministerului de interne chestiunea 
că dizolvarea dată prin menţionatul de- 
cret fiind un act politice de guvernământ 
sau cel puţin un act privitor la exerciţiul 
tutelei administrative, puterea  judecă- 
torească nu are căderea a le judecă. . 

Art. 2 din legea contenciosului admi- 
nistrativ enumeră în mod demonstrativ 
câteva cazuri de acte de guvernământ, 
“urătând că prin asemenea acte se înţelea 
toate măsurile luate pentru ocrotirea unui 
interes general privitor la ordinea publică, 
la sisuranța Statului internă: sau externă 
sau la alte cerinţe de ordine superioară. 
Dizolvarea -unui consiliu comunal, ales, 
confirmat şi constituit pe baza nouci legi 
de unificare administrativă, este un act - 
administrativ de autoritate şi instanţele 
judecătoreşti au căderea să judece dacă 
acel act a fost făcut cu călcarea legci. 

Accastă dizolvare nu-poate fi conside-" 
rată în nici un caz ca un act privitor la 
exercițiul tutelei administrative şi al 
controlului ierarhic. Primarul ales, este,: 

“potrivit legei de unificare administra= 
tivă, o autoritate administrațivă, iar con- 
siliul comunal este un corp care repre- 
zintă interesele locale ale unei comune; 
legea enumeră în mod expres cazurile 
când actele 
destul de mărginită, sunt supuse tutelei 
administrative, dar nici o dispoziţie le- 
gală nu acordă dreptul ministerului și 
nici unui alt organ de control să dizolte 
un, consiliu comunal numai „prin exer- 

consiliului cu o autonomie: 

cițiul tutelei administrative“, căci în a: . 
cost caz autonomia 
-comunală ar îi cu 
tată. 2 

Legea de unificare administrativă din 14 

şi + descentralizarea 
esăvârşire desfiin- * 

Art. 1000 

Iunie 1925, în mod precis şi limitativ, arată - 
cazurile când un consiliu comunal poate 
fi dizolvat, iar actul de dizolvare fiind 
un act administrativ de autoritate. care 

" trebuie să: fie dat cu respectarea acestor 
„ dispoziţiuni legale, puterea judecăto- 
rească are căderea să judece dacă acel - 
act a călcat legea sau nu. 

Art.. 275, 274 şi 277 şi urm.; din legea 
de unificare administrativă prevăd că 
dizolvarea nu se va putcă face decât prin 
decret regal, pe baza unui aviz al con- 
siliului superior administrativ şi în urina 
cercetării : în :localitate. a unui “inspector 
general administrativ. ! | i 

In speţă, s'a efectuat cercetarea locală, 
conform art. 274 şi s'a luat şi avizul con- 
siliului superior administrativ, rămânând 
de examinat dacă s'a respectat şi art. 273 
care prevede cazurile de dizolvare.- 

Motivul, dizolvărei indicat în raportul 
d-lui ministru de interne că consiliul co- 

„munei.Sf. Gheorghe a compromis cu rea 
credință. interesele administraţiei prin 
accea că 'şi-a votat retribuţiuni peste alo- 

— 603 -—



” particularilor, 

Art, 1000. 

caţiile bugetare și peste mijloacele finan- 

ciare ale oraşului, se constată a fi neîn- 
temciat, deoarece lefurile fixate faţă cu 
veniturile comunci şi în comparaţie cu 

ale altor comune nu sunt exagerate şi în 

nici un caz de natură a compromite cu 
rea credință interesele comunale, iar su- 
mele alocate primarului şi ajutorului său 
au fost votate de consiliul nou ales, iar 
iar prin aceasta consiliul nu a călcat 
nici un text de lege. 

Tot în acel raport, se mai arată că s'a 
călcat cu rea credință art, 4i din legea 
contabilităţii publice care împiedică spo- 
rirea alocaţiunilor personalului prin cre- 
dite suplimentare, însă acest text de lege 
este modificat prin art. 54 şi 240 din le- 
gea administrativă, care - admit urcarea 
acestor alocaţiuni prin credite suplimen- 
tare, cceace s'a şi aprobat de Ministerul 
de interne, când a:admis sporul de 40 la 
sută, ordonându-se plătirea acestui spor 
prin credite suplimentare, deşi nici a- 
cesta n'a fost prevăzut în bugetul dela 
începutul anului. 

In asemenea condițiuni, nefăcându-se 
dovada că consiliul comunal al oraşului 

- Sf. Gheorghe ar fi lucrat cu rea credinţă, 
ci dimpotrivă, că reclamanţii n'au sacri- 
ficat ori compromis interesele oraşului, 
urmează. că decretul regal sus menţionat - 
să fiec anulat, iar consiliul.ales în Fe- 
Martie 196 să fie reintegrat în toate 
drepturile sale  plătindu-i-se şi toate 
retribuţiunile din . momentul dizolvărei 
şi până la achitare. 

In ceeace priveşte daunele cominatorii 
cerute de reclamanţi, se resping ca pre- 
mature, deoarece, conform legei contenci- 
osului administrativ, ele se acordă numai 
în cazul şi dela data . când autoritatea 
superioară refuză a execută hotărîrea a- 
ceasta rămasă definitivă. (C. Ap. Braşov, 
dec. N. cont. 1372-4 din 30 Sept. 1926. 
Jurispr. Gen. 1926 No. 1276). 

8, a) Administrarea fondului bise- 
ricese al Bucovinei, se face de consiliul 
oparhial. şi adunarea eparhială. Fondul 
are personalitate juridică de drept pu- 
blic. Statul îşi exercită dreptul de con- 
trol şi supraveghere, numai. prin apro- 
barea bugetului şi confirmarea numiri- 
lor de funcţionari; ” 

b) Regulamentul pe care şi-l alcătueşte 
o persoană juridică de drept public, pe 
baza unci delegaţii exprese a legii, nu 
„are nevoie de aprobarea Ministerului; 

c). Chiar_simplele interese morale ale 
| au loc la acţiune în con- 

tencios. .(C. Apel Cernăuţi S$. Il, 4 Oc- 
tombrie, 1926, Pand. Săpt. 34/1926, Pand.. 
Rom. 1926, III, 148). 

199. Potrivit art. 100 din legea uni- 
ficării admistrative, determinarea în mod 
amănunțit a organizării diferitelor ser- 
vicii ale comunelor, se face prin regula- 
mente întocmite de Primarii împreună cu 

„consiliul comunal, atari măsuri neputând 
fi luate numai de primar asitat de 'se- 
cretarul comunal, nici chiar în perioada: 
de tranziţie dela punerea în aplicare a 
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citatei legi, oricum ar fi fost instrucţi- 
unile date de Minister, cari nu puteau. 
să contravină  dispoziţiunii de lege mai 
sus citate. (Cas. Iul, 814 din 7 Octombrie 
1926,_Jurisp. Rom. 19/1926). - 
200. Pădurarii fiind funcţionari sil- 

vici, nu le sunt aplicabile dispoziţiile le- 
geci statutului funcţionarilor publici, ci le- 
gea organizării corpului silvic, potrivit că- 
reia, cei căzuţi la examenul de menţinere 
în corp, nu se bucură de stabilitate şi 
pot fi înlocuiţi fără avizul comisiunci 
de disciplină. (C. Apel Chişinău, $. IL, 14 
din: 7 Octombrie 1926, Curier Jud. 
40/1926, Bul. C. Apel, 17/1926). 
204. Doctorul secundar la un spital. 

însărcinat provizoriu, care nu cră numit 
prin decret regal de mai mult de doi 
ani, conform art. S2 din legea pentru or- 
ganizarca Ministerului Sănătăţii, nu este 
considerat de lege stabil şi nu se poate 
plânge la contenciosul admistrativ, contra 
deciziunei prin care este desăreinat de 
această funcţiune. (C. Apel Constanţa, 
718 din 15 Oct. 1926, Bul. C. Apel 19 din 

1926). - 

209, a) Comitetul unci persoane mo- 
rale nu poate fi dizolvat direct de mi- 
nister: chiar în cazuri grave trebuie un 
jurnal al consiliului de miniştri pe baza 
avizului comisiei superioare a persoane- 

lor juridic;e 
b) Nu numai drepturile ocrotite de 

lege ci şi simplele interese au deschisă 
calea contenciosului administrativ: 

c) Membrii unui comitet legal: ales, se 
bucură de stabilitate pe tot timpul du- 
ratei mandatului; | 

d) Statul poate aduce prejudiciu mo- 

ral particularilor. (C. Apel Cernăuţi S. 
Il, 125 din 13 Octombrie 19%6, Pand. Săpt. 
33/1926). 

20923, a) Actele de guvernământ nu 

sunt: lămurit definite nici de legiuitor, 
nici. de jurisprudență.. Ele trebuie să se 
refere la un interes general. şi să fie 

vorba de un pericol iminent. Dizolvarea 
unci Camere agricole nu constitue un 
act de guvernământ; 

"b) Dizolvarea unei Camere agricole nu 
poate constitui nici un act de tutelă ad- 
miristrativii; deoarece Camerele agricole . 

sunt instituţii. alese şi autonome, as. 
III, 872 din 18 Oct. 1926, Pand. Săpt. 
55/1926, Jurispr. Rom. 19/1926), 

204, Plângerea unui funcţionar al 

Inaitei Curte de Casaţie, în contra Mi- 
nisterului. de Justiţie că nu i-a plătit sa- 
lariul corespunzător gradului la care a 
fost înaintat pe loc, prin încheierea d-lui 
Prim-Preşedinte al Inaltei Curii, dată în 

conformitate cu art. 65 din legea orga- 

nică a acelei Curți, este neîntemeiată, 
când Ministerul de Justiţie dovedeşte. că 
a cerut credite la Ministerul de Finanţe, 
dar nu sau deschis. (C. Apel Bucureşti 

S. IV, 272 din 22 Octombrie 1926 Bul. 
C. Apel 19/1926). | 
905. a) O directoare de şcoală pri- 

mară nu se bucură de stabilitate; ea 
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poate fi înlocuită din postul de direc- 
toare, căci regulamentul, care pare să 
confere „oarecare stabilitate, adaugă la 
textul legii; 

b) Atunci când inspectorul regional 
este chemat să-şi dea avizul cu privire la 
transferarea unui învăţător sau institu- 
tor, avizul său trebuie să fie întemeiat 
pe statul personal al celui ce solicită 
transferarea. 

c), In noțiunea transferare, 'legiuitorul 
învățământului primar, a înțeles să cu- 
prindă numai mutarea dintr'o localitate 
în alta. iar nu mutarea dela o şcoală la 
alta, în interiorul aceleiaşi localități. 
(C. Apel Iaşi S$. II, 140 din 21 Octombrie 
1926, Pand. Săpt. 57/1926), 

06. Cererea de daune izvorită din- 
trun act administrativ de autoritate, are 
a se îndreptă la Curtea de Apel înves- 
tită ca instanță de contencios. (Irib. 

ov, $. c._ c., 915 din 23 Octombrie 
1926, Pand., Săpt. 55/1926, Pand. Rom. 
1926, III, 153). 

207. Cererea de daune rezultate 
dintrun act administrativ de autoritate 
făcut în mod abuziv, cu călcarea legi- 
lor şi regulamentelor, chiar atunci când 
se intentă separat, fără a se cere anula- 
rea actului, trebueşte adresată tot la 
Curtea de Apel care are în competența sa 
judecarea actului 
pricinuit daunele reclamate, iar nu la 
tribunalele de județ. (Trib. Ilfov S. 1. c. 
<„ 915 din 25 Octombrie 1926, Dreptul 
36]1926). . , 

208. a) Directorii-generali . din  1mi- 
nisterul Înstrucţiei sunt inamovibili. In 
principiu li se pot-da delegaţii tempo- 
rare, dar aceste delegaţii trebuie să fie 
de aşă natură, ca să nu ducă în mod de- 
shizat la o deturnare de putere; 

b) Nu se violează principiul separaţiei 
puterilor atunci când autorităţile jude- 

„cătoreşti, învestite ca instanţe de conten- 
cios administrativ, apreciază şi judecă în 
fond actul atacat, căci numai așă se poate 
exercită - controlul jurisdicțional asupra 
administraţiei.  (Cas. HI, 951 din 27 
Oct. 1936, Pand. Săpt. 58/1926, Jurispr. 
Rom. 19/1926). 
209, Legea din 195, prin articolul 

1î, acordând Ministerului facultatea de 
a face numiri în consiliul Camerei până 
la jumătate din numărul membrilor, mi- 
misterul poate uză în mod suveran de 
acest drept ce-i dă legea, fără a fi supus 
controlului justiţiei: în această privință, 
din moment ce arc deplina libertate de 
a numi sau a nu numi un număr de 
membri în consiliu. | 

In cazul de faţă, Consiliul de miniştri 
rin Jurnalul său cu Nr. 1285 din 27 

Mai 1926, motivează că pentru îndruma-. 
rea vieţii comerciale şi industriale în 
circumscripția Camerei de comerț şi în- 
dustrie din Constanţa, nu mai este ne- 
voie de aplicarea dispoziţiunilor art. ii 
din lege şi hotărăşte să se lase libertate 
membrilor acestei Camere să-şi aleagă 
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administrativ care a . 

Art. 1000 

conducători de încredere care să-i asi- 
gure adevărata îndrumare a vieţii co- 
merciale, urmărită de lege. 

Pe temeiul acestui Jurnal al Consiliu- 
lui de miniştri s'a dat decizia ministe- 
rială Nr. 43106 din 27 Mâiu 1996 în baza 
căreia a încetat numirea celor 25 mem- 
bri în consiliul de administraţie -al Ca- 
merei de comerţ şi de Industrie din Con- 
stanța, urmând astfel ca toţi cei 50 mem- . 
bri să fie aleşi, din moment ce ministe- 
rul declară că înțelege să nu mai uzeze 
de dreptul de a face cl numiri. 

In adevăr, legea dispune prin art. 18 
al. IV că atunci când numărul membri- 
lor s'a redus cu o treime, să se proceadă 
la împlinirea vacanţelor prin alegeri su- 
plimentare. 

De aci rezultă că dacă numărul mem- 
brilor consiliului s'a redus cu mai mult 
de o treime, nemaifiind cazul de a se 
complectă locurile prin alegeri suplimen- 
tare, urmează să se procedeze la alege- 
rea generală a unui nou consiliu, de- 
oarece un consiliu redus cu mai mult de 
o treime nu poate luă nici o hotărire 
valabilă, deci se găseşte în imposibilitate 
de a conduce mai departe activitatea 
amerei. ' : 
In speţă, numărul membrilor consiliu- 

lui fiind redus cu mai mult de o treime, 
pe de o parte din cauza demisiunilor „ce 
Sau produs şi cari an fost primite, iar 
pe de alta prin faptul că cei 23 membri 
numiți de guvern au încetat de a mai 
face parte din consiliu, urmează că con- 
siliul fiind: descomplectat, în modul a- 
cesta, eră necesar să se procedeze la a- 
legerca unui nou consiliu de administra- 
ție. 

* În asemenca condițiuni, ministerul, 
dispunând să se facă noui alegeri pentru 
consiliul de administraţie al Camerei de - 
comert din Constanţa, nu a săvârşit nici 
o călcare a legei când a instituit, până 

- la efectuarea nouilor alegeri, o comisi- 
-une interimară, care să îndeplinească 
funcțiunile membrilor consiliului Came- 
rii şi ca atare cererea reclamanților, 
este ncîntemeiată. (C. Ap. Constanța, 
dec. Nr. 737 din 29 Oct. 1926, Curier 

2 10. In conformitate cu disp. art. 107 
al. III, din Constituţie, partea vătămată - 
în drepturile sale, fie prin un act admi- 
nistrativ de autoritate, fie printr'un act 
de gestiune, făcut cu călcarea legilor şi 
regulamentelor, poate face cerere la in- 
stanțele judecătoreşti pentru  recunoa- 
şterea dreptului său. _ , 
Având în vedere că litigiul de faţă, 

„Jud. 4211926), 

" este evident relativ la un act de gesti- 
une, ce se pretinde de.reclamant a.fi fost 
făcut de către Direcţia generală a C. FE. 
R., cu călcarea legilor şi regulamentelor, 
întrucât se cer daune pentru nerespee- 
tarea unei licitaţii, în legătură cu între- 
prinderea de transport pe care o exer- 
cită statul prin Direcţia C. F; Române. 
Având în vederea că legea pentru 
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contenciosul administrativ pe care reela- 

mantul îşi sprijină acţiunea, se referă 

numai în ce privește actele administra- 
tive de autoritate, iar nu și la cele de 

gestiune, ceeace rezultă atât din cuprin- 

sul" Jegei (care lasă la o parte actele 

de gestiune), cât şi din expunerea 

de motive a Ministrului de justiţie, în 

care se arată lămurit'că litigiile relative 

la contracte privitoare la domeniul, pri- 

vat al Statului, sunt lăsate jurisdicției de 

drept comun. (C. Apel Iaşi, S. II, 5 No- 

embrie, 1936, ''Jurispr.: Gen. 1926, No. 

1777). 

Di, Dacă art. 5 din legea contenciv- 

sului administrativ restrânge, în ce pri- 

veşte pe militari, dreptul instanţelor 

judecătoreşti, numai la cercetarea ile- 

galităţii actului şi fixarea cuantumului 
pensiunei, această restricțiune nu se Ic- 

feră la dreptul părţii de a cere daune 
interese, drept consacrat tuturor, civili 
şi militari, prin art. 6, ca la principiul 

general :din art. 1, după care oricine se 

pretinde vătămat prin actul unei auto- 
rități publice, poate cere şi obține, nu 
numai declararea ilegalităţi, dar şi anu- 
larea actului, precum şi reintegrarea 
“efectivă în drepturile din care a fost 
scos, reintegrare care nu a fost prevă- 
zută şi pentru militari,.din rațiune care 
priveşte interesele superioare ale  arma- 
tei. (Cas. INI, 1050 din 17 Noembrie 1926, 
Jurispr. Rom." 20/1926). 

9|2, Cerinţa prevăzută de art. 27 

DESPRE DELICTE ȘI QUASI-DELICTE Codul civil: : 

din legea poziţiei ofiţerilor, ca actele şi 

dovezile pe: care se sprijină autoritatea 

militară, pentru a procedă la punerea în 

retragere a unui ofiţer, să fic- întocmite 

la. datele când sau produs şi constatat 

faptele imputate, fiind creată în scopul. 

asigurării stabilităţii ofițerilor, trebuie 

strict aplicată; ca trebuie să reiasă. clar 

din acte, neputând fi dedusă din alte îm- 

prejurări. (Cas. III, 1046 din 17 Noem- 

brie, 1926, Jurispr. Rom. 20/1936). 

218, a) Atunci când un membru al 
Senatului universitar a fost ales şi în 

urmă confirmat de minister, confirmarea 
sa îi erecază o situaţie juridică legală. 
Revenirea asupra acestei confirmări, 

chiar dacă lezcază un simplu interes mo- 

ral, dă loc la acţiune în contencios; 

b) Legea nouă dispune numai pentru 

viitor. Ea mare putere retroactivă decât 

în ipoteza când legiuitorul i-o acordă 
expres. Conflictul intre o lege locală 

existenţi şi legca nouă, se rezolvă în 

sensul ca legea nouă nare să țină soco- 

teală de situaţiile. juridice definitiv câş- 

tigate sub imperiul legii vechi: . 
c) Asupra universităţilor, Ministerul 

instrucției, exercită tutela administrativă 

pentru: anumite acte. Revenirea asupra 

confirmării: unui membru al Senatului 
universitar, nu constitue un act de tutelă 

administrativă. (C. Apel Cernăuţi, S. II, 
18 Nocmbrie 1936, Pand. Săpt. 37/1926). 

D444, A-se vedeă: art. 1475, nota 1. 

Art. 1001. — Proprietarul unui animal, sau acela care se ser- 

veşte cu dânsul, în cursul serviciului, este responsabil de prejudițiul 

cauzat: de animal, sau că animalul se află sub paza sa, sau că a 

scăpat. (Civ. 999; C. pen. 385 $ 12 şi 13, 389 Ş 3, 4 şi 8, 393 

$ 2; L. pol. ur. 14 urm., 17 urm., 30 urm., 103; Civ. Fr. 1385). 

“* Text fr. Art. 1385. — Le proprittaire d'un animal, ou celui qui s'en sert,: 

„pendant quiil est ă son usage, est responsable du dommage que lanimal a 

caus6, soit que Panimal fit sous sa garde, soit.quil fit €gare ou. Echappt. 

Bibliografie (continuare). 
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INDEX ALFABETIC 
„(a doctrină). 

“Pand.] Rom. - 

Îritare, a se vedeă cuvân- 
tul: „Provocare“. 

Lezea poliției rurale. 13. 
Locaţiune 32, 35, 53 
Lovire 2, 16, 18, 19,34,67. : 
Mângâere & : 

- Medic veterinar 3%. 
Menagerie 55 . 
Militari 36. 
Moştenitori 69, 70. 

Epuri 4, 51. 
Forţă majoră 4,' 5, 10, 12, 

6î, 62. . 
Grajd 66, 87, 68. 
Greşeală 5, 6, 9, 10, 11, 15, 
« 25, 28, 29, 43, 35, 50, S1, 
Hangiu 66, 67, 6... 
Impedecare 4, 9, 26. 
Imprudenţă 5, 29, ȘI. 
Imprumut 20, 32, Muşcătură 2, 5. 4. - 

Incercare 33. - "4 Neglijenţă 9, 2%, S1, 52. 

Inhamare 14,17, ' Operaţie chirurgicală 34.. 
Insolvabilitate 23. ai Păscut 2 .. . : : 
Instincte 2, , - Paseri de curte 40, iu 
Interes 20, 3.  : Pază 3, 15,28, 29, 30, 82, 40.- 
Intrebuinţare.t, 22—26, 30, Pluralitate de animale 27, 

32, 35, %. 59, 59, . - 

Dovadă 10, 11, 12, 62.» | 

Abandonare 21, | Boală contagioasă 65, 66. 
Acţiune în daune 20—23, Cai 8, 33, 36, 67, 63,- 

69—12, : „Câne 43-46. 
Căruţă 14, 17. Albine 42 . | 

Alternativă 22 Caz forțat, a se vedea cu- 
Animale 1—39, 47—33, 55 — vintele:, Fortuit majoră“. 

” Comodat 31. 
Contravenţiune 72. 
Culpă, a se vedeă cuvân- 

tul: „Greşeală“, 
Daune 1—17, 20-29, 3, 

35—37, 4144, 4753, 55, 
58-60, 63, 63, 66—72. 

Delict penal 72, 
Depozit 20. 

4, 
Animale de vânat, a se 

vedea cuvânt: „Vânat*, 
Animale domestice 37, 38,. 

Animale indomesticite 47, ” 

Arendaş 35. a IE 
Atăţare, a se “vedeă cu- |- 

vântul: „Provocare”. 
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Codul civil 

2529, 341—33, 36, Ii, 
30—43, 19 —60, 63—12, 

Scăpare 3 
Serviciu, a se vedcă cu- 

vântul: „ÎIntrebuințare“, 
Solidaritate 27, 5, 
Stat 3%, 
Supraveghere 17. 
Svânlire, a se vedcă cu- 

vântul: „Lovire*, _- 
Terţe persoane 19, 29, 5). 

Poliţie rurală 13. 
Porumbei 4, 
Prejudiciu, a se vedcă cu- 
vântul: „Daune“, 

Prepus î, 15, 30, 06, 
Prescripție 71, 72. 
Psezumpţiune î, 10, 11,62. 

" Probă 10, 11, 12, 62. 
Prufesiune BP. 
Proprietar 1 urm. ” 
Provocare 7, 15, 44, 57, 00, 

61, 0, Turbare 5 
Rănire, a se vedcă cu- Uz 31. 

vântul: „Lovire“, Uzutruct 31, 
Vânat 49-54. 
Vânători 54. _ 
Victimă 541, 23—25, 4, 

Răsturaare 16. 
Răutate 19. . 
Recurs în restituire 24, 35, 25. Ga GA. 45, 69,10. 
Regulamente 64, 65. Vindere-cumpărare pe În- 

Responsabilitate 1—3, 5, cercate ÎI,   8—11, 13—17, 10, 21—23 Viţii 26. 2. 

Doctrină, 

(„ Responsabilitatea proprietarului unui 
animal sau a celui care se serveşte de ei, 
peniru daunele cauzate de animal dircet 
sau indirect, este bazată pe o prezumpţiune 
de culpă a proprietarului sau a prepusului 
său. (Demolombe, XXXI, No. 6583; Dalloz, 
Rep. Responsabilită, No. 714%; Suppl., Des- 
ponsabilite, No. 907: Sourdat. Traite de la 
responsabilite, II, No. 1429; Alexandresco, 
V, p. 562, nota 2). , _ 

9, Deoarece termenii articolului 15$5 
c. Civ. În. (1001 c. civ. rom.), sunt generali, 
roprictarul animalului va fi răspunzător 

ări distineţiune dacă animalul a cauzat 
paguba din pricina instinctelor și obiceiu- 
rilor sale naturale, cum sunt acele de a 
aşte pe "pământul altui 

Bir pricină că sa îndepărtat 
tele şi obiceiurile sale naturale cum sunt 
acele de a muşcă sau a svârli. (Toullier, 
XI, No. 297; Demolombe, XXXI, No. 618; 
Larombitre, Obligations, Art. 1383, No. 13; 
Mass€ ct Verge sur Zachariac, IV, $ 629, 
nota 1 p. 26; Aubry ct lau, cd. 4-a, IV, 
$ 448, p. 771; Dalloz, Rep., Responsabilite, 
No. 715; Suppl., Responsabilite, „No. - 907: 
Sourdat; Trait6 de. la responsabilite, II, 
No. 1410; Laurent, XX, No. 628; Alexan- 
dresco, -V, p. 562). , 

3, Potrivit dispoziţiunilor art. 1585 c. 
civ. Îr..(100L ce; civ. rom), proprietarul 
unui animal este responsabil “de pacuba 
cauzată de animal, fie că el se află sub 
paza stăpânului, fie că a scăpat de sub 
aza sa în: momentul când a cauzat pre- 

judiciul. (Demolombe, AXAI,- No. 639; La- 
rombicre, Obligations, Art. 1555, No. 3; 
Aubry cet Rau, ed. 4-a, IV, $ 418, p. 77; 
Daloz, Rep. Responsabilite,- No, 714; 
Suppl.. Responsabilt6, No. 907; . Alexan- 
dresco. V, p. 562). , 

4, Proprietarul unui animal care a cau- 
zat o pagubă, este apărat de responsabili- 
litate.în caz de forță majoră sau a unui 
caz fortuit ne care nu a putut să-l împie- 
dece. (Demolombe, XXXI, No. 650; Larom- 
bicre,. Oblirations, Art. 1585, No. 6; De: 
mante.et Colmet de Santerre, Y, No. 366 
bis. 1]; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV,:S 445, 
p. 771; Dalloz, Rep, Suppl.,. Responsabilite, 
No.: 920; Sourdat, Traite de la responsa- 

"DESPRE DELICTE ŞI QUASI-DELICTE . 

proprietar, sau . 
ela instinc- 

- această 

VIII, No. 451; 

Art. 1001 

bilite, II, No. 1430; Muteau, De la .res- 
onsabilit& civile, p. 458; Laurent, XX, 

No. 626; Huc, VIU, No. 451; Alexandresco, 
V, p. 570). 

5. Proprietarul unui animal turbat este 
responsabil de prejudiciul cauzat prin 
muşcătura făcută de acest animal,: dacă 
nu se poate impută nici o greşală sau im- 
nrudenţă victimei, deoarece turba nu con- 
stitue un caz de lorță majoră. (Muteau, 
De la responsabilii civile, p. 248; A- 
lexandresco, Y, p. 570, nota 1). 

6. Deasemenea, proprietarul unui ani- 
mal care a' cauzat o pagubă este apărat 
de responsabilitate în cazul când există 

“greşalua din partea victimei, caz în care 
victima nu are dreptul să se plângă de 
vrejuaiciul ce i sa cauzat de animal. 
(Dalloz, Râp., Responsabilite, No. 724; 
Suppl., Responsabilite, No. 920; Alexan- 
dresco, V, p. 567, 569), | . 
: du Dacă victima unei pagube a aţâţat, 
iritat, provocat pe animal, nu are dreptul 
să ceară despăgubiri dela proprietarul ani- 
malului, „(Toullier, XI, No. 316; Demo- 
lombe, XĂAL, No. 651, 652; Larombitre, 
Obligations, Art. 13S5, No. 6; Mareadc, Art. 
1555, No. 1; Aubry et Rau, cd. ta, IV, $ 
45, p. 724; Dalloz, Rep., Responsabilită, 
No. 725: Sourdat, “Traitc de la responsa- 
bilite, II, No. 1450, 1442; Muteau, De la 
responsabilite civile, p. 239; Huc, VIII,. 
No. 451; 'Alexndresco,. V, p. 569). 

8, Dacă victima a mângâiat numai un 
cal, care i-a cauzat 'un prejudiciu, ca ar 
aveă dreptul să ceară despăgubiri dela 
proprietarul calului. (Dalloz, Râp., Res- 
ponsabilite, No. .723; Alexandresco, V, p. 

9. Deasemenea, nu poate fi considerat 
ca o culpă, nici ca o neglijență, faptul 
unet persoane care a sărit să oprească un 
animal furios în scopul de a împiedecă o 
nenorocire care trebuiă să se întâmole. 
In acest caz, proprietarul animalului va fi. 
obligat să plătească dauna încercată de 
y tă persoană şi nu se va putcă apără 
invocând culpa . victimei. (Demolo be, 
XXXI, No. 652; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 449, nota 9, p. 771; Sourdat, Traitâ 
de la responsabilite, II, No. 1456; Mutcau, 
De la responsabilii civile, p;: 245, 246; Huc, 

Alexandresco, V, p. 568, 
nota 1). 

- 10,. Proprictarul. animalului care a 
cauzat o pagubă, va trebui să dovedească” 
cazul de iorță majoră: sau greşala victimei 
deoarece 'responsabilitatea sa există de 
drept în_ virtutea legii? (Dalloz, Râp., 
Suppl., Responsabilit€, No. 925; Comp.: 
Alexandresco, V, p. 571). . | 

1 |. Responsabilitatea prevăzută de art. 
1385. e. civ. fr.. (1001 c. civ. rom), după o. 
părere, este absolută. și se bazează pe o. 
prezumpţiune de greşală analoagă cu aceca 
care, serveşie de bază art, 1755 c. civ. fr. 
(1453 c. civ. rom.), așă încât, ca: nu înce- 
tează decât dacă proprietarul animalului 
face dovada existenjei unui caz! de: forţă 
majoră sau a unei greşeli imputabile vic-, 

— 607 o.



" animalului va fi res 

_ponsabil. de paguba 

Art. 1001 , 
, 

timei care a suferit prejudiciul. (Demo- 

lombe, XXXI, No. 632, 034; Larombiere, 

Obligations, Art. 1385, .No. 9; Masse et 

Verg sur Zachariac, IV, $ 629, nota 5, 

p. 27; Aubry ct lau, ed. 4-a, LV, $ 448, 

text şi nota 10, p. 771; Marcad6, Art. 1385, 

No. 1; Dalloz, Râp., Suppl. Responsabilits, 

No. 926). . 

12, După altă părere, proprietarul unui 

aniiial care a cauzat o pagubă, poate să 

scape de responsabilitate, dacă dovedeşte 

că nu are nici o culpă şi că a luat toate 

precauţiunile, în împrejurările în care se 

află animalul, pentru ca el să nu facă 

nici o pagubă, ovadă care echivalează cu 

proba indirectă a unui caz fortuit sau 

unui eveniment de forţă majoră. (Demante 

ct Colmet de Santerre, V, No. 306 bis, Il; 

Mourlon, Il, No. 1697; Dalloz, Rep., Res- 

onsabilită, No. 723; Suppl., Responsabi- 

it6, No. 926, 927; Sourdat, Trait6 de la 

responsabilite, II, No. 14314; Laurent, XI, 

No. 626, 629; Huc, VIII, No. 451; “Alexan- 

dresco, V, p. 57î urm.). ” 

13, Leeca poliţiei rurale din 25 De- 

cembrie 1863, face aplicaţia principiului 

din art. 1001 e. cîv. rom,, obligând la des- 

păzubiri pe proprietarul unci vite care a 

tăcut altuia o daună. (Alexandresco, Y, p. 

5). 
14, Proprictarul unui animal este res- 

e care a cauzat-o 

animalul fie prin el însuşi, fie “prin aju- 

torul - unii lucru oarecare, cum ar fi în 

cazul când: a călcat o persoană cu căruţa 

Pt care o trăgeâ. (Dalloz, Râp., Responsa- 
bilite, No. 716). 
"45, In cazul când; paguba a fost cau- 

zată nu numai. de animal, ci şi de greşala 

păzitorului animalului, cum ar fi provo: 

carea din partea acestuia, proprietarul 
onsabil de fantele 

prepusului său. (Dalloz, Rep., Responsa- 
bilite, No. 717). 
-.16. Stăpânul este responsabil de rănile 

cauzate unei persoane peste care sa ră- 

sturnat cantitatea prea mare de mărfuri ce 

“le-a încărcat pe un animal sau dacă ră- 

sturnarea mărfurilor, a fost: provocată de 
faptul că a condus animalul pe un drum 

în stare proastă. (Dalloz, Rep., Responsa- 
bilite, No. 718), 7 

17. Deasemenea, proprietarul este răs- 

punzător de paguba cauzată de animalele 

pe care le-a înhămat la o căruţă, din lipsa 

de supraveghere, sau dacă nu a avut în- 

demânarea să le conducă şi,să le reţie din 

fuga lor. (Dalloz, Râp., Responsabilit€, No. 

“18, Dacă cineva lovind un animal a- 
cesta a reacționat lovind cu piciorul pe 
cel ce i-a cauzat durerea, proprietarul a- 

nimalului nu are nici o responsabilitate. 
(Dalloz, Râp., Responsabilit€, No. 719, 720; 
Suppl., Responsabilită, No. 922; Alexan- 

" dreseo, V, p. 568). 
(9. Un terţ;este responsabil dacă din 

răutate -a împins pe o persoană prea a- 

proa 
(Tou lier, XI, No. 316; Dalloz, Rep., Res- 

' 

DESPRE. DELICTE ȘI QUASI-DELICTE 

e de un animal rău care a rănit-o.: 

Codul civil 

ponsabilite, No. 720; Alexandresco. YV, p: 

569). 
2Q, Acjiunea în despăgubiri pentru 

pagubele cauzate de un animal unui lu- 

cru, aparţine oricărei persoane interesate, 

cum -ar Îi acel căruia i s'a încredinţat 

sau împrumutat un lucru, deoarece acesta 

este obligat să conserve lucrul. (Dalluz, 

Râp., Responsabilit, No. 747; Alexan- 

dresco, V, p. 567). . : 

24, Proprictarul unui animal care a 

cauzat o pagugă nu, se. poate descărcă 

de plata despăgubirii, abandonând ani- 

“malul. (Merlin, Repertoire, Quasi-d6lict, 

$ 10; Toullier, XI, No. 293; Demolombe, 

XXI, No. 053; Mass6 ct Verg6 sur Za- 

chariac, LV, $ 629, p. 27; Mareadt, Art, 

1553, No. 1; Dalloz, Râp., Responsabilite, 

No. 746; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, S HS, 

p. 771; Sourdat, Trait6 de la responsabi- 

lite, II, No. 1405; Alexandresco, V, p. 572, 

nota î). 

29, Responsabilitatea prevăzută de art. 

1555 e. civ, în. (1001 c. civ. rom.), incumbă 

alternativ sau contra proprietarului ani- 

malului care a cauzat paguba sau contra 

acelui care se serveşte de animal iar nu 

colectiv contra amândorura. (Demolombe, 

NXNI, No. 639 bis, 610; Larombitre, Obli- 

sations, Art. 1555, No. 1, 2; Demante ct 

olmet de Santerre, V, No. 566 bis I; 

Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, S 448, text şi 

nota 12, p: 7z1, 7zz; Dalloz, Rep. Suppl. 

Responsabilite, No, 909; Sourdat, Trait6 

de la responsabilii, II, No. 1409; Mutcau, - 

De la responsabilite civile, p. 244; Laurent, 

AX, No. 627; Alexandresco, V,: p 566). 

„ În cazul când responsabilitatea in- 

cumbă acelui care se serveă de animal, 

insolvabilitatea. acestuia nu dă dreptul vic- 

timei să ceară despăgubiri dela proprie- 
espon- * tarul animalului. (Dalloz, Rep. 

sabilită, No. 744; Suppl, Responsabilite, 

No. 909). 
24, Dacă acel care s'a servit de animal 

a plătit despăgubirea victimei, el nu are 

dreptul să ceară restituirea a cecace a 

plătit dela proprietarul animalului. (Dal-. 

loz, R&p., Suppl., Responsabilită, No. 909; 

Comp.: Alexandresco, V, p. 562). - 

25, Dacă însă proprietarul animalului 

„ar avcă vreo culpă, acel care Sa servit. 

* de animalul care a cauzat paguba, va aveă 

recurs contra proprietarului animalului în 

virtutea dispoziţiunilor art. 1582 şi 1355 

c. civ. în. (998 şi 999 e. civ. rom). (De- 

molombe, XXXI, No. 640; Larombitre. O- 

bligations, Art. 1385, No. 2; Dalloz, R€p.; 

Suppl.; Responsabilit€, No. 909; Alexan- 

dresco, V, p. 567). DE | 

26, Astfel ar fi: în .cazul. când pro- 

prictarul a încredinţat celui care s'a servit, 

un animal vicios şi ale cărui vicii nu 

erau cunoscute de cel care s'a servit de 

el, peniru a puteă împiedecă producerea 

pagubei. (Demolombe, XĂXI, No. 640; La- 

xombitre. Obligations,. Art.. 1385, No. 2; 

Dalloz, Râp.. Suppl., Responsabilit€, No. 

909: Alexandresco. V, p. 567). 
27. In cazul când mai multe animale, 
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care aparțin la mai mulţi proprietari, sunt 
păzite în comun şi nu se poate ști care 
anume animal a cauzat paguba, respon- 
sabilitatea va fi solidară pentru toli pro- 
rietarii animalelor. (Dalloz, Rep., Suppl., 

Responsabilită: No. 910). . 
28, Proprietarul este răspunzător de 

dauna cauzată de animal oamenilor  în- 
sărcinați cu paza sau conducerea lui, dacă 
aceştia nu au mici o culpă. (Larombitre, 
Obligations, Art. 1555, No. 8; Muteau, De- 
la responsabilit€ civile, p. 244; Alexan- 
dresco, V, p. 562). 
29, In cazul când daunele cauzate ter- 

țelor persoane sunt rezultatul unui viciu 
al animalului, fără să se poată impută nici 
o culpă sau imprudenţă păzitorului lui, va 
fi responsabil numai proprietarul anima- 

“ lului; dacă însă daunele cauzate terţelor 
persoane sunt datorite culpei, neglijenței 
sau imprudenjei păzitorului animalului, 
pronrictarul va aveă dreptul să ceară dela 
păzitor daunele pe care a fost obligat să 
le plătească ierțelor persoane. (Larombitre, 
Obligations, Art. 1585, No. 8; Alexandresco, 
Y, p. 562, nota 4). 
20, Prin persoanele care se servesc de 

animal! în sensul prevăzut de art. 135 c. 
civ. În. (1001 ce, civ. rom.), nu se înțeleg 
acele care întrebuințează, deţin. sau păzesc 
animalul ca prepus şi pentru comptul pro- 
prictarului. (Dalloz, Râp., Suppl., Respon- 
sabilite, No. 911). - E 
31, Dispoziţiunile art. 1385 e. civ. În. 

(1001 e. civ. rom.), care fac responsabil 
de dauna cauzată de un animal pe pro- 
-prictarul animalului sau pe acel care se 
servește de dânsul, după o părere, sunt 

- restrictive 'şi -se aplică numai proprieta- 
rului, uzufructuarului, uzuarului şi: como- 
datarului. (Dalloz, Rep., Suppl., Responsa- 
bilite, No. 913; Comp.: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 448, p. 769). 

“89, După altă părere, responsabilita- 
tea previizută de art. 1585 c. civ. în, (1001 
c. clv. rom), îşi găseşte aplicaţiunea la 
orice persoană care are su paza sa ani- 
malul în momentul comiterii daunei, fie 
entru a-i da îngrijiri, fie pentru a se 

olosi de el la exercitarea unci profesiuni, 
adică îşi găseşte aplicaţiunea la orice per- 
-soană căreia 1-a fost încredințat animalul 
cu titlu de închiriere, de împrumut sau 
cu alt titlu. (Dalloz, Râp., Responsabilită, 
No. 743; Suppl., 1tesponsabilite, No. 915; 
Comp.: Alexandresco, V, p. 566, 567). » 
- Su Astfel, când proprietarul a  pre- dat un cal unui viitor cumpărător pentru a-l încercă, acesta va fi responsabil de daunele cauzate în timpul încercării, de- oarece este ponsiderat 
în interesul său personal, (Dalloz,  Râp., Suppl., Responsabilită,. No. 919). P 
34a Deasemenea, proprietarul nu este. responsabil : de .rănirile provocate. de un animal în timpul unei operațiuni pentru care a fost chemat un medic veterinar suh supravegherea căruia sa făcut opera- [ia fără Participarea proprietarului. (Dal- oz, Rep., Suppl., Responsabilită, No. 914; 
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Sourdat, Traii6 de la responsabilite, II, 
No. 1435). . 
35, Arendaşul cste responsabil de pa- gubele cauzate de animalele de care se serveşte şi care aparțin proprietarului pă- 

mântului arendat. (Daltoz, Rep. Suppl, Hesponsabilite, No. 916). E . 
36, Statul iar nu militarii este respon- sabii de pagubele cauzate de caii şi echi- pajele militare. (Dalloz, Rep., Suppl., Res- ponsabilite, No. 918). 
31, Dispoziţiunile art. 1585 c. civ. fr, (1001 ce. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea în toate cazurile când paguba a fost cau- 

zaiă de un animal domestic. (Dalloz, Râp., 
Responsabilite, Ao. 731; Alexandresco, Xp p. 560). * 
38, Prin animale domestice se înţeleg toate fiinţele însufleţite care trăesc, cresc, se hrănesc, se reproduc pe lângă casa o- mului și prin îngrijirea omului. (Chau- veau Adolphe ci F'austin-H6lic, Theorie au code penal, VI, No. 2637), ” 39, Calificarea de anima]: domestic, dată de instanțele de fond este supusă controlului Curţii de casaţie. (Chauveau Adolphe et Faustin-l6lic, 'Thcorie du code , penal, VI, No. 2637). . 40. Cel care este însărcinat cu aza unor păsări de curte, este responsabil de pagubele cauzate de aceste păsări. (Dalloz, Wep. Responsabilii€, No. 731). 

„ Proprictarul unor porumbei este responsabil de “paguba cauzată de aceste isări. (Demolombe, XXAI, No. 643 urm. arombiere, Obligations, Art. 1355, No. 12; Aubry et Rau, cd. i-a, IV, $ 448, p. 769; Dalloz, Râp., Res onsabilit€, No. 732; Suppl., Responsabilită, No, 945; Laurent, MA, No. 632 urm.;; Alexandresco, V, p. 561, nota 1). 
- 

42, Proprietarul unor albine este res- ponsabil de paguba cauzată de albinele sale. Demolombe, XXXI. No. 645. urm.; Larombitre, Obligations, Art. 1583, No. 12; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 449, p. 769; Dalloz, RER Responsabilitâ, No. 734; Lau- rent, AX, No. 652 urmn.; Alexandresco, V, p. 561, nota 1)... , ” 
23, proprietarul unui câne este res-- ponsabil de muşcăturile şi alte pagube Cauzate ide acest câne. (Dalloz, Rep Suppl., Responsabilită, No. 931; Sourdat, Trait6 de la responsabilits, II, No. 1439), "a Dacă însă paguba cauzată de câne este provocată de, culpa victimei, proprie- tarul nu este responsabil. (Dalloz, Rep. Suppl., Responsabilită, No. 931; Alexan- dresco, V,'p. 568). - - 
45, Astfel, proprietarul nu cste respon- sabil dacă victima a intrat fără autoriza- ție pe proprietate la un timp când cânii puteau fi lăsaţi liberi pentru paza pro- prictăţii, (Dalloz, Râp., Suppl., esponsa- ilite, No. 931). : 
46, Proprietarul este responsabil de urletele unui câne de pază, care -turbură liniştea vecinilor. (Dalloz. Rep. Suppl, esponsabilit€, No. 933). 
47, Proprietarul este responsabil de 
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pagubele cauzate de animalele sale indo- 
mesticite. (Massc et Yerge sur Zachariac, 
1V, $ 620, nota 5, p. 26; Marcadc, Art. 
1535, No. 1; Alexandresco, V, p. 561, 
nota 1). . 

48, Proprietarul animalelor de vânat 
din parcuri, cum ar fi a epurilor de casă 
dintr'o epurărie (lapins de garennc), este 
responsabil în virtutea dispoziţiunilor art. 
1585 c, civ. fr. (1001 ce. civ. rom), de pa-. 
gubele cauzate proprietăţilor vecine. (Ioul- 
lier, XI, No. 307 urm.; Demolombe, XXĂI, 
No. 645; Larombitre, Obligations, Art. 
1585, No. 12; Aubry et Rau, cd. t-a, IV, 
$. 418, text şi nota 4, p. 709, 720; Dalloz, 
Rep.,  Responsabilit€, No. 736; Supgl 
Chasse, No. 1346 urm.; Responsabilite, No. 
943; Sourdat, Trait€ de la responsabilite, 
II, No. 1425, 1426; Laurent, XX, No. 637; A- 
lexandresco, V, p. 561, nota 1). 

4,9. Accastă responsabilitate există pen- 
tru proprietarul vânatului, indiferent dacă 
arcul este închis sau deschis. (Toullicr, 
“1, No. 307 urm.; Demolombe, XXXI, No. 

645; Aubry ct Rau, ed. 4-a, LV, $ 419, text 
şi nota 4, p. 769, 770).. - 

„50, In ceeace priveşte vânatul în stare 
liberă, care e res nullius, proprietarul pă- 
durii sau terenului unde -vânatul se adă- 
postește nu poate fi făcut răspunzător în 
virtutea dispoziţiunilor art. 1385 c. civ. 
în. (1001 c. civ. rom.), de paguba cauzată. 
de acest vânat, ci numai în virtutea dis- 
pozițiunilor art. 1582 şi 1395 c. civ. îr. 
(998 şi 999 c. civ. rom.), dacă se dovedeşte 
în sarcina sa vreo gresală personală. (Mer- 
lin, Repertoire, Gibier, $ 8; Toullier, XI, 
No. '307 urm.; Demolombe, 'XXXI, No. 
646; Larombitre, Obligations, Art. 1385, 
No. '12; Marcadâ, Art. 1385—1556, No, i; 
Aubry ct Rau, cd. t-a, LV, $ 449, p. 769, 
770; Dalloz, R6p., Responsabilitc, No. 737 
urm.; Suppl., Chasse, No. 1584 urm.; Res- 
ponsabilite, No. 944; Sourdat, Traite de la 
responsabilii€, II, No. 1425, 1426; Laurent, 
XX, No. 635 urm; Huc, VIII, No. 453; A- 
lexandresco, V, p. 561, nota 1). . 

-BÎ, Asilel, proprietarul. unei păduri 
„care nu formează un parc de vânat, nu 

este responsabil de . daunele cauzate de 
cpurii cari se adăpostesc în această pă- 
dure decât atunci când se constată în sar- 
cina sa o neglijență sau- imprudenţă în 
sensul prevăzut de art. 1592 şi 1583 c. 
civ. fr. (998 şi 999'e..civ. rom). (Dalloz, : 
Rcp., Responsabilită, No.. 737; Suppl, 
Chasse, No. 1355; Responsabilite, No. 144; 
Alexandresco, Y, p. 561, nota î). 

52, Proprietarul nu este responsabil 
de daunele cauzate de aceste animale, de- 
cât atunci când din neglijența sau pentru 
plăcerea de a vână, ar fi înlesnit îmmul- 
țirea animalelor sălbatece vătămătoare pe 
moşia sa, fără a le distruge sau ar fi re- 
fuzat să le distrugă alţii. (Demolombe, 
XAXI, No. 646; Larombicre, Obligations, 
Art, 1385, No. 12; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 448, p. 770: Sourdat, Trait6 de la 
responsabilii, II, No. 1425 urm.; Laurent, 
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XX, No. 636 urm.; Huc, VIII, No. 453; A- 
lexandresco, V, p. 3561, nota 1). 
53,-Această soluțiune are loc nu nu- 

ma! pentru proprietarii de moșii ci şi peu- 
tru locatari sau cesionarii dreptului de 
vânătoare. (Huc, VLII, No. 455; Alexan- 
dresco, Y, p. 562, nota). 
54, Vânătorii pot aveă responsabilitate 

civilă pentru faptele animalelor sălbatece 
pe care le urmăresc în exercitarea legitimă 
a dreptului de vânătoare. (Dalloz, Rep. 
Responsabilit€, No. 742). 
55. Proprictarul unei menajerii este 

responsabil de paguba cauzată de anima- . 
lele sale, care ar Îi scăpat din cușştile în 
care erau închise. (Demolombe, XAXNI, No. 
632: Aubry et lau, cd. s-a, IV, $ 448, 
p. 769; Alexandresco, Y, p. 561, nota 1). 

56, Proprietarul unui animal sau acel? 
care se serveşte de dânsul, este.responsabil 

de paguba cauzată de acest animal unui 
alt animal. (Dalloz, Râp., Responsabilits, 
No. 726; Suppl., Besponsabilite, No. 954). 

57, Astră, dacă un animal a excitat 
pe un alt animal pentru a comite un fapt 
păgubitor, proprietarul primului animal 
va fi responsabil. (Dalloz, Rep., Responsa- 
Dilit6, No. 726). 

58. Dacă animalele mai multor pro- 
prietari au cauzat o pagubă, proprictarii 
vor Îi responsabili în proporţie cu parti- 
ciparea animalelor ce le posedă. (Demo- 
lombe, XXXI, No. 649; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 15855, No. 10; Dalloz, Rep. 
Suppl., Responsabilită, No. 934; Alexan- 
dresco, V, p. 566). 
59, In acest caz, dacă victima este un 

terţ şi dacă actul dăunător nu poate fi di- 
vizat, aceşti proprietari vor fi responsabili 
solidar. (Demolombe, XNXI, No. 649; La- 
rombitre. Obligaiions, Art. 1555, No. 10; 
Dailoz, Râp., Suopl., Responsabilite, No. 
934; Alexandresco, V, p. 560). 
GQ. In cazul când s'au bătut două a- 

nimale care aparjin la proprietari deose- 
biţi şi unul dintre animale a fost omorit, 
dacă agresiunea a pornit dela animalul 
care a fost 'omorit, proprietarul celuilalt 
animal nu va aveă nici o responsabilitate; 
dacă din contra agresiunea a pornit dela 
animalul care a omorit pe celălalt, pro: 
rietarul “animalului agresor, wa datori: 
espărubiri proprietarului animalului care 

a fost omorit. (Dalloz, Rep.. Responsabi- 
lit, No. 727; Alexandresco, V, p. 568, 569). 

GI. În acest caz, dacă nu se „poate sta- 
hili cu certitudine care a fost animalul a- 
gresor, după o părere, paguba va fi su- 
portată de proprietarul animalului omorit, 
deoarece în 'acest caz, pierderea animalu- 

- lui este asimilabilă unui caz fortuit. (Toul- 
lier, XI, No. 316; Larombitre, Obligations, 
Art. 1385, No. 6; Dalloz, Rep. Responsa- 
bilit€, No. 727; Sourdat, Trait6 de la res- 
ponsabilite, II, No. 1448; Alexandresco, V, 
p. 569). „ | . 
G2. După altă părere, proprietarul a- 

nimalului rămas în viaţă va trebui să do- 
vedească cazul fortuit, prin: aplicațiunea 
dispoziţiunilor art. 1585 e. cir. îr. (1001 c. 
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prezumpţiune de greșală. (Dalloz, Rep., Suppl., Respon- sabilite, No. 934). 
3, Proprictarul animalului este res- pousabil de întreaga daună cauzată iar nu numai de daunele prevăzute sau cari au Dutut fi prevăzute, deoarece arţ, 1150 c. civ. fr. (1085 e, civ. rom.), dela contracte, nu este aplicabil în această materie. (A. lexandresco, V, p. 567). 

64, Proprietarii animalelor sunt res- onsabili când nu observă regulamentele locale stabilite pentru a preveni daunele pe care le pot cauză animalele. (Dailoz, Rep. Responsabilite, No, 721). 
G5, Astfel, roprictarii unor animale atinse de o boală contagioasă sunt respon- sabili de boala căpătată de animalele u- nui alt proprietar, când a lăsat în contact animalele bolnave cu altele sănătoase, cu toată oprirea ce a făcut-o autoritatea ad- ministrativă. (Dalloz, Rep. Responsabilits, No. 722; Suppl., Responsabilit€, No. 957), “66. Proprietarul unui grajd a cărui animale sunt bolnave de răpciugă, este res- ponsabil către prepusul său, care în îngri- Jirea animalelor a contractat dela ci boala. (A lexandresco, V, p. 562, nota 2). 67. Când calul unui călător este rănit în grajd de un alt animal cu care eră îm- .Preună, hangiul poate fi declarat respon- sabil, dacă se Stabileşte că cl nu a luat toate măsurile necesare pentru a cvită orice accident. (Toullier, XI, No. 316; Larom- bitre, Obligations, Art, 1585, No. 7; Massâ ct Verg6 sur Zachariac, IV, nota 2, p. 36; Alexandresco, V, p. 569, nota 4). a Dacă însă se va stabili că hangiul a luat toate Prețauţiunile necesare şi ac- 
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cidentul se datoreşte numai năravului ani- malului Care a cauzat dauna, hangiul Ya puică cere dela Proprietarul acestui ani- mal să-i ramburseze cecace a plătit pro- prictarului animalului vătămat. (Alexan- resco, V, p. 570, nota). “ 69. Moștenitorii victimei ' vor avcă dreptul să introducă acţiunea în Tesponsa- ilitate contra proprietarului animalului Care a cauzat o daună, (Dalloz, Rep., Res- ponsabilit€, No. 745; Sourdat, Traite 'de la responsabilit€, II, No, 1449; Alexandresco, - 1, _p. 507). 
10. Victima va aveâ dreptul să intro- ucă acţiunea în responsabilitate contra moștenitorilor pro rietarului animalului Care a. cauzat o dauni, (Sourdat, Trait6 de la responsabilite, II, No. 1449; Alexan- dresco, Vi, p. 569). 
TI, Actiunea în despăgubire pentru re- pararea judiciului cauzat de un animal se preserie prin trecere de- treizeci ani potri- 564 dreptului comun. (Alexandresco, aid p. 
12, Dacă însă faptul dăunător ar fi Canticat de codul penal sau de o altă lege specială, delict sau contravenţiune, acțiu- nea în despăgubire se va prescrie prin timpul cerut [pentru Prescripția acţiunei publice, (Sourdat, 'Fraii de la responsa- ilite, 1, No. 373 urm.: II, No. 1450; Mar. cad6, Art, 1555, 1356, No, 5; Alexandresco, V, p. 567). 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până Ia 1927). 
|. A se vedeă: art. 1000, nota 50,: 

edificiu este responsabil de prejudițiul cauzat prin ruina edificiului, când. ruina este urmarea lipsei de întreținere sau a unui 
P. 385 $ 5, 393; 

Tezt. fr. Art. 1356. — Le propriâtaire d'un bâtiment est res dommage caust par sa “ruine, lorsqu'elle est d'entretien ou par le vice de sa construction. 

1483, 1902; C. 
ițiu de construcțiune. (Civ. 1435, Civ. Fr. 1386). 

ponsablei du arrivce par une suite du d6faut 
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Arbore 27, 
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Srrvitori H. 
Siguranţa trecătorilor 42. 
Sohdaritate 18, 47. 
Stabilimente insalubre 3). 
Stălpi de telegraf 22 
Strade 42. 
Surparea terenului 23, 24. 
Terţe persoane 17, 23, 25, 

31 

Lucruri netnsufieţite 1, 28. 
Maşini 20. 
Negligenţă 7, 15. 
Pază 1, 11.28, 
Pluralitate ae victime 10. 
Prepuşi 12. 
Prescripțiune 9. - - 
Prezumţiune 6, 29, , 
Prubă, a se veneă cuvân- 

tul: „Duvadă“.. 
Proprietar î urm, 
Recurs ln restituire 9. 
Reparațuni 8, 13, 15, 25, 

32, 40, p. 
„Responsabilitate 1 urm: 

Ruină 1—10, 18, 19, 2— 

24, 27-29, 3 33—36, 

332. 
Săpături 24, 

Trăsnet 4. 
Uragan 4, 48. 
Uzutruct 14, 15, 16, 26. 
Vânzător 9. 
Vecini 15, 16, 17, 31, B— 

Și, 
Vicii de construcţiune 1, 
„9 3. 69, 14, 22200, 
Vicrimă 2, 3 5, 10. 
Zid 21. 

Doctrină. 

|, Responsabintatea, pentru lucrurile 

neînsulleţite pe care cineva le are în paza 

sa, se bazează pe o, dispoziţiune, generală 

a art. 1384 c. civ. În. (1000 c. civ. rom.), 

şi pe'o dispozițiune mai precisă, a art. 

1586 ce. civ. îr. (1002 c. cir. rom). Prima 

dispoziţiune cere ca oricare ar fi lucrul, 

cl trebueşte să fie în paza celui responsa- 

Bil iar cea de'a doua dispoziţiune care 

prevede cazul când ruina unui ediliciu a 

cauzat o pagubă, cere ca ruina edificiului 

să .fie urmarea lipsei de întreţinere sau a 

unui viciu de construcţiune. (Dalloz, Rep. 

Responsabilit€, No. 749; Suppl., Respon- 

sabilite, No. 948). NI 

9, Pentru existenţa responsabilității de 

plin drept a proprietarului, trebueşte ca 

victima accidentului cauzat de ruina unui 

edificiu, să dovedească lipsa de întreţinere 

sau viciul de construcţiune. (Larombitre, 

Obligations, Art. 1586, No. 4; Dalloz, Rep. 

: Nesponsabilit, No. 249 Supl Respon- 

sabilite, No. 948; Muteau, de la responsa- 

Dilit civile, p. 162 urm. 252 urm.; Lau- 

rent, XX, No, 639; Huc, VIII, No. 434; A- 

lexandresco, V, p. 575, nota 2, 576, 579). 

A, In afară de cazurile de lipsă de în- 

treținere sau viciu de construcţiune, vic- 

tima accidentului cauzat de ruina unul 

căiliciu trebueşte să dovedească o cauză 

imputabilă roprietarului. (Larombitre, 

Uoligations, Art 1386, No. 4; Dalloz, Râp,, 

Suppl., Responsabilite, No. 948). , 

Zi Dacă edificiul este construit după 
regulele de artă şi este bine întreţinut, 
propriciarul- nu este responsabil când ruina 

se datoreşte unui caz de forţă majoră cum 
ar fi un uragan, un 'trăsnct, o inundație, 

„un cutremur de pământ, o bombardare, 

ete. (Demolombe, XXXI, No. 664; Larom-. 

biăre, Obligations, Art. 1386, No. 4 Mour- 

lon, IL, No. 1697; Dalloz, Rep, Supplu 

Resnonsabilitâ; No. 918; Sourdat, Trait6 
dela responsabilite, II, No. 1463; Alexan- 
aresco, V, p. 576, nota 1, 579). . , 

5, Proprietarul unui edificiu poate fi 
“făcut responsabil chiar în cazul când ruina 
cuuticiului sar datori unui caz de forță 
majoră dacă victima va dovedi existenţa 

_unci 'greşeli anterioare .a proprietarului 
[ără care ruina nu S'ar fi produs sau chiar 

dacă s'ar îi produs ea nu ar îi avut ciccte 
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dăunătoare -pentru terţ. (Dalloz, Rep. 
Suppl., Responsabilite, No. 948). 

G. Dacă s'a făcut dovada că ruina edi- 
ficiului este datorită unei lipse de întreţi- 
ucre sau unui viciu de construcţiune există 
prezumpțiune legală de culpă contra pro- 
prietarului, nefiind necesar a se dovedi că 
lipsa de întreţinere sau viciul de construc- 
țiune cste imputabil greşelei propricta- 
rului cum ar fi de exemplu că lipsa 
de întreținere s'a continuat şi după ce 
proprietarul a dobândit imobilul sau că 
viciul de construcțiune a fost cunoscut 
de către proprietar. (Dalloz, Rep., Suppl., 
Responsabilită, No. 949; Comp.: Alexan- 

" dresco; Y, p. 576, 579). 
7, Deasemenea, dacă sa făcut dovada 

că. ruina edificiului este datorită lipsei 
de întreţinere sau unui viciu de construc- 
țiune, proprietarul nu poate dovedi buna 
sa credinţă cu privire'la viciu sau la lipsa 
de întreţinere anterioară dobândirii, nici 
lipsa de orice neglijenţă sau imprudenţă 
ersonală din partea sa. (Dalloz, Râp., 

Suppl., Responsabilite, No. 950; Laurent, 
AN: No. 642; Alexandresco, V, p. 576, 577), 

8, In afară de cazurile prevăzute de 
art. 1586 c. civ. fr. (1002 e. civ. rom.), adică 
atunci când ruina edificiului este datorită 
unei lipse de întreţinere sau unui viciu de 
consirucțiune, cazuri care nu sunt limita- 
tive, proprietarul este responsabil şi a- 
tunci când ruina edificiului este datorită 
faptului că făcându-se repararea casei ca 
sa dărâmat din cauză că nu a fost spri- 
jinită suficient cu proptele. (Dalloz, Rep. 
esponsabilit€, No. 749). -: 
9, La caz de ruina edificiului, proprie- 

tarul care a plătit despăgubirea către par- 
tca lezata, va avcă recurs'contra Yânză- 
torului edificiului care i-ar fi ascuns viciul 
de construcţie sau. contra arhitectului sau 
antreprenorului dacă acţiunea în contra 
acestuia nu a lost prescrisă. -(Toullier, 
XI, No. 517; Demolombe, XXXI, No. 657; 
Larombiăre, Obligations, Ari. 13$6, No, 
2; Marcadâ; Art. 1555, 15S6; No. 2; Au- 
bry. ct Rau, ed. 4-a, IV,.$ 418, p. 722; 
Sourdat, Trait de la responsabilite, I, 
No. 671 urm.; II. No. 1453; Laurent, 
XX, No. 622, 645; Huc, VIII, No. 454; A- 
lexandresco, V, p. 579). - 
„10. Când mai multe persoane au sufe- 

rit o daună prin ruina unui edificiu, fie- 
care din cele va avcă acțiune în despăgu- 
bire'pentru partea sa. (Alexandresco, V, 
p. 578). , , 

| ţ.. Din dispoziţiunile art. 1584 şi 1586 
e. civ. fr. (1000 şi 1002 c. civ. rom), re- 
zultă că proprietarul unui edificiu este 
resnonsabil de: ruina edificiului numai a- 
“tunci când acesta este sub paza sa şi dacă 

- întreţinerea lui nu incumbă unei alte per- 
soane.. (Dalloz, Râp, Suppl., Responsabi- 
lite, No. 932; Sourdat. Traite de la respon- 
sabilite, II, No. 1453 bis; Laurent, XX, No. 
643; Comp.: Demolombe, XXI, No. 660; 
Alexandreseo, V, p. 578). 

12; Proprietarul nu este responsabil de 
accidentul întâmplat unei persoane cu oca- 
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zia construcțiunei unei clădiri care se face sub supravegherea exclusivă a arhitectului 
şi antreprenorului; din contră,. propricta- rul -va îi responsabil dacă şi-a rezervat 
direcția sau supravegherea lucrărilor sau dacă paguba are o cauză străină execu- tării lucrărilor sau dacă paguba provine din o greşală dovedită în sarcina proprie- tarului sau a prepuşilor săi în alegerea unui antreprenor incapabil sau în luarca 
unor măsuri de precauţiune care erau în sarcina sa personală. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1586, No. 3: Aubry et Rau, ed. -a, IV, $ 448, p, 772; Dalloz, Rep., Suppl., Responsabilite, No, 933; Sourdat, Traits de la responsabilite, II, No. 1453 bis; A- lexandresco, Y, p. 578, 579). - 13. Această soluţiune are loc Şi în caz de reconstruirea unui edificiu. (Demo- lombe, XXXI, No. 660: Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 445, p. 772, Dalloz, Rep, Suppl 

re - Responsabilitc, No. 955; Alexandresco, V, 
p. 578). | 

(4, Dacă edificiul ruinat eră supus uzulructului şi când ruina este datorită unui viciu de construcțiune, nudul BIo-: prictar este responsabil faţă de uzulruc- 
(Dalloz, Râp., Responsabilită, No. 756; Alexandresco, V, p. 577). 

15, In cazul când ruina este datorită unci ipse de întreţinere inainte de deschi- 
derca uzufructului şi uzufructuarul a cu- 
noscut acest viciu, uzulructuarul nu răs- punde faţă de locatarii edificiului deoa- rece există din partea sa neglijența sau imprudența de a nu face reparaţiunile şi - de a nu preveni pe locatari; iață de vecini însă, în acest caz va fi responsabil nudul roprictar. (Dalloz, Rep. Responsabilite, 

0, 756: Comp.: Alexandresco, V, p. 577). 
IG, In cazul când ruina este datorită unei lipse de întreţinere după deschiderea uzulructului, va fi responsabil de daune numai uzufructuarul, chiar faţă de vecini. (Demolombe, XXXI, No. 658; Aubry ct Rau, cd. 4-a, IV, $ 448, p. 772; Dalloz, Rep., Responsabilită, No, 756; Suppl., Res- ponsabilit€, No. 955; Laurent; XX, No. 

640; Comp.: Alexandresco, V, p. 577).. 
„Când prin facerea unci conducte 

de apă la o proprietate de către o terță persoană, fării știrea proprietarului, - se cauzează o pagubă la o proprietate ve- cină, responsabilitatea va privi pe această “terță persoană care a făcut con uctele, iar nu pe proprietarul edificiului. (Alexan- 
Y, p. 579). 

18. In cazul când edificiul, -prin a că- Tui ruină s'a cauzat o daună, aparține la 
mai mulţi coproprictari. după o părere, toți coproprietarii vor fi responsabili s0o- lidar... (Demolombe, XXXI, No. 661; La- rombitre, Obligations, Art. 1586. No. 7; |. Dalloz, _Râp., Responsabilită, No. 733; 
Suppl.„. Responsabilită, No. 956, Alexan. 
dresco, V; p. 578). 

19. După altă părere, în acest caz co- 
proprietarii vor îi responsabili fiecare 
pentru partea sa. (Marcadc, Art. 1586, No. 

x 2; Dalloz, Rp. Responsabilitc, No. 753; 
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Suppl., Responsabilită, No. 956; Sourdat, T'rait6 de la responsabilite, II, No. 161). 20. Dispoziţiunile art. 1586 ce. civ. în, (1092 ce. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea nu numai la edificii, ci prin asimilare, şi la maşinele şi alte lucruri care depind de edificiu prin incorporare, deoarece fac parte integrantă din ele. (Dalloz, Rep, Supol., Responsabilit€, No. 957; Muteau, De la responsabilii civile, p. 253; Alexan- dresco, V, p. 575). 
2, Prin edificiu se înţelege orice con- strucțiune de orice natură, chiar un zid de piatră sau de lemn. (Demolombe, XXXI, No. 662; arombicre, Oblisations, Art. 1586, No. 5; Alexandresco, V, p. 575), 22, Administraţia telegrafelor este res ponsabilă de pagubele cauzate prin că- derea stâlpilor de telegrat, când căderea lor este datorită unei lipse de întreţinere . sau viciu de instalare a stâlpilor. (Dal- loz, R€p., Suppl., Responsabilit€,: No. 962), „ Proprietarul unui teren nu este responsabil în virtutea dispoziţiunilor art. 15S6-c. civ. fr. (1002 e. civ. rom.), de ac- cidentul întâmplat prin surparea unor stânci prin simplul efect al naturii tere- nului și a variațiilor atmosferice, dacă nu există din partea sa vreo lucrare de na- tură să fi agravat pericolul şi terţii care au fost imprudenţi şi Sau expus perico- lului nu pot invocă responsabilitate. pro- prictarului, sub cuvânt: că el trebuiă să acă anumite lucrări mehite a preveni pt- ricolul. (Demolombe, XI, No. 54; Laroni- biere, Obligations, 1556, No. 10; Dalloz, Râp., Suppl., Responsabilit€, No. 963). a Dacă însă surparea terenului s'ar datori faptului proprictarului care a acu- mulat Breutăți mari sau ar fi făcut săpă- turi, el va Îi responsabil în virtutea uis- pozițiunilor art, 1582 ce, civ. fr, (998 c. civ, rom). (Larombitre, Obligations, Art. 1386, No. 10; Dalloz; Rep., Suppl., Responsabi- -it6, No, 963). 

25, Proprietarul unei case care a omis cu ocazia construcțiunii sau amenajării a- cestei case, să ia măsurile de precauţiune necesare pentru siguranța persoanelor sau: să facă reparaţiile necesare pentru ca a- ceastă casă să nu fie o'cauză de este responsabil, în virtutea dispozițiunilor art. 1582 c. civ. fr, (993 c. civ. rom), de accidentele întâmplate, din aceste omi- siuni locatarilor sau terțelor persoane, Demolombe XXXI, No. 659; Larombitre, bligations, Art, 1386, No. 5; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 418, p. 772; Dalloz, R&p., Suppl Responsabilită, No. 144; Lau- No.. 644; Alexandresco, 'V, p. 575, text şi nota 4). : 
„26, Deasemenea, roprietarul unui edi- ficiu este responsabi şi față cu uzufruce- tuarii edificiului. (Alexandresco, Y, p.'575, nota 4). 
27, Prin ”. aplicaţiunea dispoziţiunilor art. 1586 c, civ. în. (1002 e, civ. rom.), pro- prietarul' unui arbore este responsabil de - accidentul întâmplat. prin “căderea ' acestui arbore când câ' este datorită vechimei. şi 
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viciului propriu al trunchiului arborelui. 
(Demolombe, XXXI, No. 664; Larombitre, 
Obligations, Art. 1386, No. 10; Dalloz, Râp., 
Responsabilii€, No. 961; Sourdat, Traite 
de la responsabilii LI, No. 1451, 1453 ter; 
Huc, VIII, No. 458; Comp.: Alexandresco, 
V, p. 575, nota 2). 

28, Daunele produse prin lucruri ne- 
însuileţite altele decât un edificiu, nu 
cad sub aplicaţiunea dispoziţiunilor art. 
1586 ce. civ. în. (1002 c. civ. rom), ci sub 
aplicaţiunea art. 1584 e. civ. Îr. (1000 ce. 
cv. rom.), care prevede responsabilitatea 
pentru prejudiciul cauzat de lucrurile ce 
sunt sub paza noastră. Există interes a se 
face distincţiune între aceste două articole, 
deoarece, cel de al doilea articol stabileşte 
o prezumpțiune de culpă iar în cazul 
celui dintâi articol, reclamantul va îi o- 
blivat să dovedească că ruina ediiiciului 
este urmarea lipsei de întreținere sau a 
unui viciu de construcţiune. (Alexan- 
dresco, V, p. 575, nota 2). 
29, După rigoarea principiilor, dispo- 

ziţiunile art. 1556 c. civ. În. (1002 c. civ. 
Tom.), își găsesc aplicaţiunea numai la 
daunele cauzate. prin ruina unui edificiu 
sau a unui alt lucru incorporat acestui 
edificiu. (Alexandresco, V, p. 575, nota 2). 
20, Deasemenea, nu intră în prevede- 

rile art, 15$6 c. civ, îr. (1002 ce. civ. rom.), 
daunele cauzate prin vecinătatea unor sta- 
bilimente insalubre, periculoase sau, inco- 
mode, ci în prevederile art. 1582 şi 1395 
e. civ. În. (998 şi 999 ce. civ. rom.). (Mu- 
teau, De la responsabilite civile, p. 233, 
254; Alexandresco, V, p. 575, nota 2). 

“ 84, Proprietarul unui edificiu este res- 
ponsabil de ruina acestui edificiu, atât faţă 
de vecini cât şi faţă de trecători. (Demo- 
lombe, XXXI, No. 659; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1556, No. 3; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 449, p. 772; Laurent, XX, 
No. 644; Alexandresco, V,.p. 575). 
29, Deasemenea, proprietarul unui edi- 

ficiu este responsabil de ruina 'acestui edi- 
ficiu faţă de lucrătorii şi oamenii săi. (Mu- 
teau, De la responsabilii civile, p. 254; 
Alexandresco, V, p. 5%)... : 
88, Responsabilitatea prevăzută de art. 

"1556 c. civ. fr. (1002 ce. civ. rom.), contra 
proprietarului unui edificiu, după o pă- 
rere, presupune că nu există nici o con- 
vențiunc între proprietar și partea care a 
suferit paguba, deoarece acest articol: se 
găseşte la capitolul delictelor şi quasi-de- 
lictelor în titlul privitor la obligaţiunile 
care se formează fără convenţie, (Demo- 
lombe, XXXI, No. 659; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1586, No. 5; Aubry et Rau, 
d t-a IV, $ 448, p. 772; Laurent, XX, No. 

4). ! ” 

Gl. Astfel, se va apreciă după princi- 
piile contractului de locaţiune, garanţia , 
cuvenită locatarilor, în caz de ruină a 
casei închiriate, rezultată din contractul 
de locaţiune. (Demolombe, XXXKI, No. 659; 
Larombicre, Obligations, Art. 1586, No..3; 
Aubry et Rau, ed, s-a, IV, $ 448, nota 14, 
p. 772; Laurent, XX, No. 644). 
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35, După altă părere, dispoziţiunile 
art. 1386 c. civ, îr. (1002 c. civ. rom), îşi 
găsesc aplicaţiunea nu numai daunelor 
cauzate terțelor persoane cu care proprie- 
tarul nu are nici o convențiune, ci şi celor 
cu care are o convenţiune, deoarece dis-. 
poziţiunile acestui articol fac responsabil 
pe proprietar către toţi acei cărora ruina 
cdiliciului le-a cauzat o pagubă în exer- 
citarea dreptului lor. (Dalloz, Râp., Res- 
onsabilit€, No. 755; Suppl., Responsabi- 

it6, No. 964). 
2%. Proprietarul nu se poate descărcă 

de responsabilitate abandonând. toate ma- 
terialele rezultate din dărâmare. (Larom- 
biere. Obligations, Art. 13$6, No. 9; Dal- 
loz, Râp., Responsabilit6, No. 754; Suppl., 
Responsabilite, No. 966; Sourdat, Traitc de 
la responsabilite, 11, No. 1465). 
27. Evaluarea daunelor rezultate în ca- 

zul prevăzut de art. 1386 ce. civ. îr. (1002 
e. civ. rom.), irebueşte făcută cu modera- 
țiune. (Dalloz, Rep., Responsabilit€, No. 
752; Sourdat, Trait6 de la responsabilitâ, 
II, No. 1466, 1467). 
38, Vecinul unui edificiu pe care-l ame- 

ninţă ruina nu are dreptul să ccară tri- 
miterea în posesiune asupra acestui edi- 
ficiu, nici să ceară o cauţiune pentru pa- 
guba eventuală ce ar puteă suferi, de- 
oarece acţiunea damni infecti din dreptul 
roman nu mai este admisă în legislaţia mo- 
dernă. (Toullier, XI, No. 317; Duranton, 
XIII, No. 729; Demolombe, XXI, No. 663; 
Lurombitre, Oblirations, Art. 1386, No. 
s; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
367 bis, I; Mass6 ct Verg6 sur Zachariae, 
IV, $ 609, nota 8, p. 27; Aubry ct Rau, 

„ed, 4-a, IV, $ 448, text şi nota 17, p. 733; 
Dalloz, Râp., Responsabili, No. 767; 
Suppl., Responsabilit, No. 967; Sourdat, 
Trait6 de la responsabilii, II, No. 1454; 
Laurent, XX, No. 645, 646; Huc, VIII, No. 
456; Alexandresco, Y, p. 580,.581). 
29, Vecinul unui edificiu care ame- 

nință ruina nu poate, după o părere, să 
ceară obligarea proprietarului să repare 
sau să dărâme edificiul, nici să ceară să 
fie autorizat să. ia măsurile necesare pe 
cheltueala proprietarului acestui edificiu. 
(Toullier, XI, No. 317; Duranton, XIII, No. 
729; Aubry ct Rau, cd. 4-a, IV, $ 418, text 
şi nota 18. p. 773; Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 367 bis, 1; Dalloz, Rep, 
Responsabilit€, No. 767; Supal, Responsa- 
bilit€, No. 967; Laurent, XX, No. 646; Huc, 

40, După altă părere, vecinul unui edi- 
ficiu care amenință ruina poate cere ca 
propriciarul să fie obligat să repare sau 
sa dărâme edificiul, deoarece atunci când 
cauza unci daune rezidă în faptul omului 
iar nu în o stare naturală de lucruri, a- 
junge ca această daună să fie considerată 
de instanţa judecătorească ca certă şi ac- 
tuală pentru ca autorul ci să. poată fi 
condamnat a o repară şi a o face să în- 
ceteze. (Demolombe, XĂXI, No. 662, 663; 

„Larombitre, Obligations, Art. 1386, No. 8; 
Mass et Verg6 sur Zachariae, IV, $ 629, 
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nota 8, p. 27: Dalloz, Râp,, Action, No. 218; Responsabilită, No. 703; Su pl., Res- 
onsabilii€, No. 967; Sourdat, Ttatie de a responsabilite, I[, No. 1455, 1456; A- lexandresco, V, p. 581 urin.). 
4. Se poate cere printr'o acţiune în- cetarea unui fapt care, cu toate că în pre- zent nu cauzează nici o daună, însă poate 

cauză în viitor o pagubă a cărei re »arare 
ar fi atunci dificilă. (Dalloz, Rep., Action, No, 219; Responsabilită, No. 770). 
42, Dacă edificiul în stare de ruină se allă pe calea publică şi constitue deci un pericol pentru siguranța trecătorilor, autorităţile administrative şi polițienești 

au dreptul să impue proprietarului sau 
repararea sau dărâmarea edificiului. (A- lexandresco, Y, p. 5$0). 
43, Acel care locucşte într'o casă, fie că este proprietar, fie că este chiriaş, este 

responsabil de paguba cauzată prin ceeace 
se aruncă din această casă într'un loc pu- blic sau privat, în timpul zilei sau în tim 
ul nopţei. (Dalloz, lcp., Responsabilits, 
No, 705).. ” 
Ada Această soluţiune are loc, şi stă- 

pânul casei va îi responsabil, chiar dacă 
aruncarea s'ar execută de un membru din 
familia sa sau de un servitor al său, în 
absența sa sau fără -ştiința sa. (Dalloz, 
Rp. Responsabilit€, No. 763). 
45, În cazul când casa din care s'au 

x 

mai multor persoane, aceste 
despăgubire*). (Civ. 918, 1039 
C. com. 393 $ 2; Civ. Ital. 
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Art. 1008. — Când delictul sau quasi-delictul este 
persoane sunt ţinute solidar pentru 
urm., 1041, 1543, 1551; Pr. civ. 142; 

1156), 
Teat. ital. Art. 1156.— Se il delitto o quasi delitto & persone, queste sono tenute in solido al risareimento del 

Art. 1003 

aruncat lucrurile stricătoare este locuită 
de mai multe persoane, toate aceste pzr- 
soane vor fi responsabile, dacă nu se 
poate stabili care din ele a făcut arun- 
sarea, (Dailoz, R€p., Responsabilite, No. 
104). 
46. In cazul când casa va fi compusă 

din mai multe etaje şi se stabileşte că 
aruncarea lucrurilor stricătoare s'a fiicut dela un anumit ctaj care este locuit de 
mai multe persoane, numai persoanele ce 
locuesc acest ctaj vor fi responsabile, dacă nu se poate stabili care din ele a făcut aruncarea. (Dalloz, Râp., Responsabilit€, 
No. 764). . 
47, Responsabiliiatea colectivă mențio- 

nată în notele precedente nu este solidară, 
(Dalloz, Rep., Responsabilită, No. 765). 

8. Când cade o tablă de pe o casă dintr'un caz fortuit cum ar fi din cauza unei furtuni, proprietarul nu va fi res- 
nonsabil, când acoperişul eră în bună stare; dacă! însă acoperişul crâ în proastă stare şi ncîngrijit, proprietarul va fi res= ponsabi de dauna cauzată. (Dalloz, Râp. 
esponsabilite, No. 766). ! | 

Jurisprudență, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). | 
|. A se vedeă: art. 1000, nota 30, 

imputabil 

impâtabile a piă 
dahno eagionato. 

Bibliografie (continuare), 
ALEXANDRESCO D., Observaţie sub Trib. Noutron (Dordogne) 8 Aprilie 1920, Pand, Rom. 1926, III, 70; - 
PeTIT EUGEN, Notă sub C. Apel Poitiers, S. II, 23 Oct. 1925, Jur. Gen. 1926 No. 555; . Uonea H., Notă sub Trib. Dâmboriţa S$. II, 27 Mai 193, Jur. Gen. 1925 No. 1351. 

Doctrină, 

(.. Art. 1005 din codul civil român, este 
reprodus 'după art. 1156 din codul civil: 
italian. (Alexandresco, V, p. 490). 

2, Potrivit dispoziţiunilor art. 1003 e. 
civ. rom. când delictul sau quasi-delietul 
este imputabil mai multor persoane, 
aceste persoane sunt obligate la despă- 
'gubiri solidar. (Alexandresco, Y p. 
459, 490). - . 

3, Solidaritatea prevăzută de art. 1005 
€. Civ. rom. este o adevărată solidaritate 
legală la care se vor aplică toate efec- 
tele solidarităţii în genere, prevăzute de 

  

art. 1042—1046 ec. civ, 
dresco, V, p. 490, 491). 

Su Când dauna a fost cauzată de mai multe persoane, fiecare dintre aceste persoane va putea - îi urmărită pentru întreaga despăgubire și cel care a plătit întreaga despăgubire. va aveă recurs contra celorlalţi coautori prin acţiunea negotio- rum g&estorum. (Alexandreseo, Y p. 491). 5, Pentru existența solidarității legale trebueşte ca paguba să rezulte din unul şi acelaş fapt, săvârşit de mai multe per- soane căci dacă paguba ar rezultă din mai multe fapte deosebite, fiecare. per- soană va fi responsabilă numai pentru 

rom.  (Alexan- 

1) Azt. 1003 Cod, Civil lipseşte în codul francez; el este împrumutat de legiuitorul român din. proiectul Codalui Italian, art. 1156, 
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faptul comis de cea. (Laurent, XĂ, No. 
541; Alexandresco, V, p. 491). 

G. Proprictarul care îşi închiriază casa 
sa unui antreprenor pentru a deschide o 
casă de toleranța, poate fi condamnat în 
mod solidar, împreună cu antreprenorul, la 
daune către proprietarii caselor vecine, 
din cauza deprecierii valorii imobilelor 
lor, chiar dacă imobilele acestor propri- 
etari ar [i fost clădite sau dobândite după 
deschiderea casci de toleranţă; raţiunea 
acestei condamnări solidare este că în acest 
caz, nu există două fapte deosebite, ci 
unul şi acelaş fapt care este cauza da- 
unei provocate. (Alexandresco, Y. p. 491, 
492). 

7, Solidaritatea legală prevăzută de 
art. 1003 c. civ. rom. își găseşte aplica- 
țiunea și în privința despăgubirilor re- 
zultate din fapte ilicite care întrunesc 
elemeniele unei crime, delict sau con- 
travențiune. (Alexandresco, Vp. 492). 

8. Dacă mai mulţi inculpaţi au fost 
urmăriți la un loc şi condamnaţi prin 
acecaș hotărâre pentru crime sau delicte 
dosebite comise de dânşii, solidaritatea 
nu va avcă loc. (Alexandresco, V, p. 492). 

9, Tăinuitorul nu 
responsabil pentru tot prejudiciul cauzat 
de autorii furtului, ci el este responsabil 
numai pentru prejudiciul cauzat prin fan- 
iul său de tăinuire, adică pentru obicc- 
tele ascunse de el, iar nu pentru toate 
lucrurile furate. (Alexandresco, V p. 
492, 493), . 

1Q. In cecace priveşte cheltuelile de 

"DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

poate fi declarat . 

Codul civil 

judecată la care a fost' expusă partea 
civilă prin urmărirea deliciului, respon- 
sabilitatea tiinuitorilor este solidară cu 
aceea a autorilor principali. (Alexan- 

“dresco, V, p. 495). 

| “ Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). - - 

1. Formularea principiului  solidari- 
tății despăgubirilor civile, este făcută la 
Francezi prin art. 55 cod. pen. iar la 

„noi prin art. 1005 cod. -civ. 
Pentru a există solidafitate pentru un 

delict sau quasi-delict, trebueşte să fie 
o legătură între mai -multe persoane, 
cărora li se impută delictul sau quasi- 
delictul; 

Faptul că vitele mai multor persoane 
au fost găsite păşunând în pădurea Sta- 
tului, fără însă să se stabilească că între 
aceste persoane a fost vreo înţelegere 
pentru a le introduce în acea pădure, nu 
poate obliză aceste persoane .la plata 
despăgubirilor în mod solidar. (Trib. 
Dâmboviţa, $. II, 1428 din 27 Maiu 1925, 
Pand. Săpt. 13/1925). - 

D, Un casier la corpurile de trupă răs- 
punde solidar cu comandantul şi ajuto- 
rul, pentru furtul unor bani, dacă nu do- 
vedeşte forța majoră şi diligenţa din 
partea sa. (Cas. III, 1325 din 25 Septem- 

brie 1995, Pand. Săpt. 10/1926), - 
3, A se vedeă: art. 1545, nota 1. 

CAPITOLUL VI. 

Despre deosebitele specii de obligaţiuni. 

Secţiunea Î. — Despre obligațiunile condiționale. N 

$ 1. Despre condițiune în genere şi despre deosebitele sale specii. 

Art. 1004. — Obligaţiunea este condiţională, când perfecțiunea . 
ei depinde de un eveniment viitor şi necert. (Civ. 925 urm., 1017, 

1019 urm.; Pr. civ. 589; Civ. Fr. 1168; Civ. Ital. 1157). 

Text, Jr. Art. 1168. — Ivobligation est conditionnelle lorsqu'on la fait 
dependre d'un 6v6nement futur et incertain, soit en la, suspendant jusquă ce que 
V&venement arrive, soit en la râsiliant, selon que l'&vânement arrivera ou n'ar- 
rivera pas. 

Teat. ital. Art. 1187. — E eondizionale V'obbligazione, la cui sussistenza o. 

* 

risoluzione dipende da un arvenimento futuro et incerto. 

Bibliografie (continuare). | 
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14—176, 78—80. 

Condiţiune afirmativă sau 
pozitivă 39, 39. 

  

27, 29, 30, 31, 35, 38, 46, 

Condiţiune suspensivă î, 
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19, 25. - 
Delict 25. 
Demonstraţiune 70, 73. 
Dceoscbire 5, 58, 4). 
Donaţiuni 46, 48, 59, 68. 
Echitate 4, 6, 7. : 
Efect 27, %3, 
Emancipare 36. 
Eveniment viitor şi nc- 

Obligatiuni primitive 15, 

Obligaţiini principale 8— 
1314, 19, Să 

Obligaţiuni pure şi simple 
77. 

Obligaţiuni reale 20, 21, 
23, 24 

Obiigațiuni secundare 15, 

cert 1, 49—55, Onoare 4, Fidejusiune 11, 13, Recunoaşterea copiilor Gaj 11, 2. naturali 3%, Garanţie 11, 31. : 
„Grade de jurisdicţiune 9. Renunţare Ja succesiune 9. 

Im ut 23 78. Rezervă succesorală 46. 
ine şi iscuri : Ingratitudine 46. Sarrină 57, 63, 65, 66, 

jnteniune S 65, 67, Starea persoanelor 3%, 

      
Stingere 12, , 

Ie Sa copiilor na. | Succesiune, a se vede cu- 
turali 36. - vintele: it „Moştenire , 

— 2 — „Aloştenitori“, Modul 56-50, 62-64, 74— | „ „Mos mite s5, co, 
Morală 4, 68, 09. 

Testamente 55, 59, 68. 
Vânzare 16, 18, 43. . 
Vânzarea lucrului altuia 

18, : 

Moştenire 37. 
Moştenitori 33. 
Motiv 57. 
Naştere de copii 46. 
Neexcecutarea sarcinelor 

46, 47, 
Vânzare pe încercate 48,   

Doctrină 

[= Art. 1168 din codul civil francez 
"corespunzător, prezintă evenimentul vi- 
itor şi necert ca putând să constituească 
“două specii de condițiuni: condiţiunea 
“suspensivă, care suspendă un drept care 
-nu există încă şi condiţiunea rezolu- 
tori, care desființează un drept existent. 

« Art. 1004 din codul civil român, care este 
„reprodus după: art. 1157 din, codul civil 
italian, defineşte numai condiţiunea, fără 
"a se ocupă de condiţiunile suspensivă și 
-rezolutorie de care 
1017—1021. .(Alexandresco, 

inota 5). Si 
2, Obligaţiunile sub raportul naturei 
“legei care le impune se impart în: obli- 

ațiuni naturale, obligaţiuni civile şi o- 
Eliaţiuni mixte, care 
ti 

p. 23, » 

“ed. 4-a, IV, $ 297, p. 4, 5; Dalloz, Râp., 
Obligations, No. 1048; Suppl.,  Obligati- 

“ons, No. 3$0 urm.. Laurent, XVII, No. 1 
"urm.; Huc, VII, No. 234 urm). 
:- 3» Obligaţiunile civile sunt acele le- 

"" gături de drept stabilite conform cu le- 
" gca şi care produc efectele pe care legea 
“le-a prevăzut. (Dalloz, Râp., Suppl., Obli- 
*-gation, No. 580). a 

4 Obligaţiunile naturale sunt fapte 
a căror cauză este echitatea, morala, con- 
“ştiinţa sau onoarea şi pe care legea le 
"sancţionează în -unele cazuri şi într'o 
“anumită măsură.  (Dalloz, Râp., Suppl., 
„Obligations, No. 580).. ... N 
=115, Obligaţiunile naturale se deosebesc 

se ocupă în art.” 

sunt, în acelaş - 
mp naturale şi civile. (Aubry et Rau, 

. 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

-tractate, se i 

“obligaţiunile - civile. 

No. 1073; Suppl., 

obligaţiuni. 

Art. 1004 

de obligaţiunile civile, deoarece. legea nu “acordă obligaţiunilor naturale nici o ac- jiune în justiţie după cum acordă pentru 
(Dalloz, Râp.; Obli- 

gations, No. 8, 1053). 
__6. Obligatiunile pur civile sunt acele care nu au alt fundament decât legea 
civilă, chiar dacă ele ar fi contrare echi- tâţii. (Dalloz, Rep. Obligations, No. 1072 Suppl., Obligations, No. 398). ” „ Obligaţiunea este mixtă când ea este sancționată atât de echitate cât şi de legea civilă. (Dalloz, Rep. Obligations, 

Obligations, 0. 380, 398). . 
8. Obligaţiunile, sub raportul ordinei 

pe care o au între ele lucrurile care îi formează obiectul sau al ordinei În care sunt considerate lucrurile că au fost con- 
mpart în obligaţiuni princi- pale şi obligaţiuni accesorii. (Aubry et Rau, ed. 4-a,-1V, 504, p. 9i; Dalloz, Rp, Obligations, No. 1074; Suppl., Obligati- 

ons, No. 399). . 
9. Interesul distine 

țiuni principale şi o 
este din punctul 
compeiinţei şi a 

țiunei între obliga- 
ligaţiuni. accesorii, 

de vedere al fixării 
gradelor de jurisdic= “țiune. (Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 304, p 91: Dalloz, R€p., Obligations, 

uppl., Obligations, No. 399). 
10. Obligaţiunile principale sunt: a cele obligaţiuni cari există prin ele în- şile şi nu sunt consecința vreunei alte 

(Dalloz, R€p., Accessoire, No. urm.; Obligations, No.. 1074; Suppl, Obligations, No. 399). . 
(. Sunt unele convențiuni care con- stituesc prin cle înşile obligaţiuni acce- sorii, care deci nu pot există fără să existe, o obligaţiune! principală cum ar fi de exemplu: obligaţia de a plăti credi- torului daune-interese pentru neexecutarea contractului, caz prevăzut de art. 1147 c. civ. În. (1082 c. civ. rom), stipulaţia unei clauze penale, prevăzute de art, 1226. c. civ. fr. (1066 c. civ. rom), fidejusiunea, prevăzută de art. 2011 c. civ, fr; (1032 c. Civ. r0m.), amanctul şi antichreza, ipo- 

teca şi în genere obligaţia de garanţie în 

No. 1074; 

" toate cazurile când este impusă de lege, 

- accesorii 

(Dalloz, Rep., 
Suppl., Obligat 
42, In 

Accessoire, No. 23 urm,; 
ions, No. 399, 400). . 

principiu, soarta obligaţiunei 
este subordonată soartei obli- - Saţiunei principale şi se stinge odată cu 

: civ. fr. (1067 
- gațiunei prin 

- alt sens, 

ea, fiind deasemenea lovită de nulitate 
în caz de anulare a obligațiunei princi- pale. (Dalloz, Rep Accessoire, No. 39 urm.; Caution, No. i urm.; Suppl., Obligations, No. 400), 

13. Potrivit dispozițiunilor art. 1227 e. 
€. civ. rom.), nulitatea obli- 
cipale atrage nulitatea cla- uzei penale, însă nulitatea clauzei penale 

nu atrage “nulitatea obligaţiunei prin- . cipale. alloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 400). - : - 
principală, în | 14. Prin obligaţiune 

: se înțelege obligațiunea pe care 
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cineva o contractează pentru el însuşi 
iar prin obligațiune accessorie, obliga- 
țiunea pe care cineva o contractează 
pentru o altă persoană cum ar fi de ex- 
emoplu fidejusiunea. (Dalloz, hâp., Obli- 
gations, No. 1075; Suppl., Obligations, No. | 
399, 400), 

(5. Obligaţiunile se mai împart în 
obligaţiuni principale sau primitive şi 

-oblicajiuni secundare. Obligaţiunea prin- 
cipală sau primitivă este acea obligaţiune 
care este contractată pentru ca însăși, în 
prim Joc, iar obligațiunea secundară, 
acea obligaţiune care este contractată în 
caz de ncexecutare a obligaţiunei prin- 
cipale sau primitive. (Dalloz, Rep., Obli- 
gations, No. 1076). - 

16. Asitel, în caz de vindere-cumpă- 
rare, obligaiunea de a predă lucrul vân- 

_dut este obligaţiunea principală sau pri- 
mitivă a vânzătorului iar obligajiunea de 
a plăti daune-interese în cazul când vân- 
zătorul nu predă lucrul vândut, este o- 
bligaţia secundară a vânzătorului. (Dalloz, 
Ren., Obligations, No. 1076). 

17. Obligaţiunea secundară provine 
sau din faptul neexecuiării obligaţiunii 
principale sau primitive sau din o. clauză 
stipulată în mod expres în contract prin 
care o parte se obligă la un lucru în ca- 
zul când nu-şi va îndeplini obligaţiunea 
sa. (Dalloz, Bâp., Oblisations, No. 1076). 

18. In principiu, soarta obligaţiunilor 
accesorii depinde de soaria obligaţiunilor 
principale; totuş această regulă nu este 
absolută, astfel, deși - vânzarea lucrului 
altuia este nulă, totuş ca poate da loc 
la: daune-interese când cumpărătorul nu 
a ştiut că lucrul vândut aparţineă altei 
ersoane iar nu vânzătorului. (Dalloz, 
€p., Obligations, No. 1076; Suppl., Obli- 

- gations,_ No. 399). 
19. Deasemenea, clauza penală poate - 

să subziste după căderea  obligaţiunii 
principale când ea are de scop să fixeze 
daunele-interese datorite în acest caz, sau 
când ca serveşte să întărească obligajia 
principală care este nulă pentru lipsă de 
interes în persoana stipulantului.: (Demo- 
lombe, XXXVI, No. 641; Demante ct Col- 
„met de Santerre, V, No. 163 bis I; Aubry 
et Rau. ed. 4-a, 1V, $ 509, text şi nota 3, p. 
115; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, 
No. 400; Laurent, XVII, o: 429), - ” 
20, Obligaţiunile, sub raportul efec-, 

telor lor, se împart în obligaţiuni perso- 
nale,şi obligaţiuni reale. -(Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, S$_299, p. 57, 58; Dalloz, Rep., 
Obligations, No. 1077; Suppl., Obligati- 
ons, No. 402). - , 

2|„ Obligaţiunile reale sunt acele o- 
bligațiuni, la care debitorul este ţinut nu- 
mai cu ocazia lucrului pe care îl posedă 
sar nu personal şi asupra tuturor _bunu- 
rilor sale. (Dalloz, Râp., Suppl., Obliga- 
tions, No. 402), - . 

25, Obligaţiunile personale sunt acele 
obheaţiuni, la care debitorul este ţinut cu 

"toate bunurile sale ce le posedă şi care 
cuprind întregul, său patrimoniu, inde- 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

- transmit decât la 

VI, p. 23): 

- Dalloz, Râp. 

Codul civil 

pendent de bunurile care compun acest 
patrimoniu. (Dalloz, Rep., Suppl., Obli- - 
gations, No. 402). 
23, Obligaţiunile reale urmăresc bu- 

nurile afectate în orice mâni ar trece 
iar obligaţiunile personale urmăresc nu- 
mai o persoană determinată şi în mod 
accesoriu bunurile sale; cle nu se 

aceia 'care continuă 
de convenţie specială, persoana, afară 

iar uncori ele .dispar odată cu persoana . 
- obligată. (Dalloz, Rep., Obligations, No, 

1077; Suppl., Obligations, No. 402). 

04. Ca obligaţiuni reale se citează 
acele obligaţiuni care corespund dreptu- 
rilor reale, acele obligaţiuni care sunt o 
consecință a proprietăţii, cum sunt cele 
prevăzute de art 646, 655, 603 c. civ. îr. 
(584, 590, 600 c. civ. rom.), şi acele obliga- 
jiuni care rezultă din lege, cum sunt cele 
nrevăzute de art. 1745 c. 'civ. în. (1441 c. civ. 
rom). (Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, 
No. 402), 
25. Ca obligaţiuni personale se ci- 

icază acele obligaţiuni care crecază o 
legătură -de drept între două persoane, 
născută dintr'un contract, cuasi-contract, 
sau delict cum sunt datoria născută din- 
tr'un împrumut sau obligația de a repară 
un. prejudiciu cauzat.  (Dalloz, &p. 
Suppl.,  Obligations, No. 402). 

2G, Condiţiunea este un eveniment 
viitor şi incert de care depinde existența 
obligațiunii sau condiţiunea este o: specie 
de restricţiune care face să depindă exis- 
tența unui raport juridic de un eveniment 
viitor şi incert. (Pothier, Trait6 des obli- 
gations, No: 199; Demolombe, XXV, No. 
978; Larombieră, Obligations, Art. 1168, 
No. 1; Demante et Colmet de Santerre, 
V, No. 84 bis; Dalloz. Rep., Obligations, 
No. 1099; Laurent, XVII, No. 55: Huc, VII, 
No. 240. Baudry et Barde, Obligations, 
II, No. 745. urm.; Comp: Alexandresco, 

"97, Efectul condiţiunii înserată în- 
tirun contract poate fi de a suspendă 
existența contractului, în care caz condi- 
țiunea se numeşte suspensivă sau efectul 
condiţiunei poate fi rezilierea contractu- 
lui până la întâmplarea evenimentului 
eutor şi incert, în care caz condiţiunea 
se numeşte  rezolutorie.  (Dalloz, Râp,- 

- Obligations, "No. 1164; Suppl., Obligati- - 
ons, No. 440; Alexandresco, VI, p. 23, 
25 urm), , ch 

28. Duvă părerea dominantă, nu 'e- 
xistă în realitate, decât o singură specie 
de condițiune care are de cfect, după 
împrejurări, fie formarea însăşi a obli- 
gațiunei, fie rezilierea ei. (Demolombe, 
XXV, No. 279 urm.; Demante et Colmet 
de Santerre, V, No. S4 bis, 100 bis, III; 

Suppl.,  Obligations, No. 
440, Laurent, XVII. No. 32; Huc, VII, No. 
244; Baudry ct Barde, Obligations, - Il, 

"772; Alexandresco,. -VI, iii 26; Contra: 
IV, $ 502 Aubry ct Rau, ed. 4-a, 

nota +, p. 61). | 
29. Tribunalele vor  apreciă, .după 

„ text şi 
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îmorejurări, dacă natura condiţiunei înse- 
rată întrun contract este suspensivă 'sau rezolutorie. (Aubrv et Rau, ed. 4-a, IV, $ 502, text şi nota 5, p. 61; Dalloz, R€p., Șuppl Obligatious, No. 44: Laurent, XVII, No. 53; Baudry et Barde, Oblisa- tions, II, No. 773). 
30. Când condiţiunea are de efect de a suspendă existența obligaţiunei, con: - 

vențiunea condiţională dă un drept even: tual iar nu actual, iar când condiţiunea are de efect de a rezolvă obligaţiunca, 
convenţiunea condițională dă un drept ac- 
tual însă nerevocabil prin întâmplarea 
evenimentului inserat în contract, (Dal. 
loz, Râp., Obligations, No. 1100; Comp.: 
Alexandresco, VI, p. 25 urm). 

31. Dreptul eventual sau actul -care 
rezultă  dintr'o obligaţiune condiţională 
poate fi afectat de o garanţie. (Dalloz, t€p... Cautionnement, No. 68; Obligati- 
ors, No. 1100). 
32, Astiel acest drept poate fi garan- tat printr'un amanet sau prinir'o ipotecă. 

(Dalloz, R€p., Obligations, No. 1100; Pri. 
vileges et hypotheques, No. 1314). 

3, Deasemenea, acest drept poate 
fi cedat şi se transmite moştenitorilor, 
(Dalloz,  Râp., Obligations, No. 1100; 
Alexandresco, VI, p. 25, nota 2). 

„ Orice contracte pot fi, în prin- 
cipiu, modificate sau restrânse, prin înse- 
Tarea unei condițiuni, voinţa părților 
fiind în această privință suverană de a 
subordona existența sau rezoluțiunea 
drentului la întâmplarea unui eveniment 
viitor şi incert. (Dalloz, R€p., Obligati- - 
ons, No. 1101; Suppl., Oblisations,: No. 
414: Baudry et Barde, Obligations, II, 
No. 769). 
35, Aceasta regulă îşi găseşte aplica-" 

'țiunea numai în contractele privitoare 
“la interese pecuniare, deoarece unele 
acte privitoare la alt' ordin de interese 
nu pot fi afectate de un termen sau con- 
dițiune. (Aubry et Rau, ed. t-a. IV. $ 302, 
text şi nota 10, p. 65: Tluc, VII, No. 250: 
Daudry et  Barde, Oblisations, Il. No. 
€ 

36. Astfel nu pot fi afectate de un 
termen sau condițiune actele privitoare 
la starea persoanelor, la căsătorie, le Te-: 
cunoaşterea copiilor naturali, la legiti- 
mare, la adopţiune sau la emancipare. 
(Aubry et Rau, ed. -a. IV, $ 302, text şi 
nota 10, p. 65; Huc, VII. No. 250; Baudry 
ei Barde, Obligations, II, No. 769). - 
37. Deasemenea nu pot fi afectate de 

o condiţiune, acceptarea sau renunţarea 
la: o succesiune. (Aubry.et Rau, „ed. 4-a, 
IV, $ 302, p. 63: VI. $ 611, text şi nota 2, 
p: 3%, $ 615, text şi nota 1, p. 409; Huc, 

» No. 179; Baudry et Wahl, Suecessions, 
TI, No, 1407; Baudry ct Barde, Obligati- 
ons, Îl, No. 770). . 
"38, Condijiunea, fie suspensivă, -fie 

rezolutorie, este afirmativă sau pozitivă, 
când îndeplinirea ei constă în îndeplini- 
rea unui eveniment viitor şi incert. 
(Alexandresco, VI, :p. 27). ” 

N 
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39, Astfel, constitue o condiţiune a- 
[irmativă sau pozitivă. expresiunea: „dacă 
voi avea copii“. (Alexandreseo, VI, p. 22). 

â „, Condiţiunea este negativă, când 
îndeplinirea ei constă în norealizarea 
unui eveniment viitor şi necert. (Ale- 
xandresco, VI, p. 27). . , 
4. Astfel, constituese .o condijiune 

negativă expresiunile: „dacă nu voi avea 
copii” sau „dacă nu mă voi căsători“, 
(Pothicr, Obligations, 1, No. 200; De- 
molombe, XV No. 284. Alexandresco, 
VI, p. 27): , 
42, Condiţiunile înserate într'un con. - 

tract pot fi exprese sau tacite. (Demo- 
lombe, XXV, No. 29; Larombieră, Obh- 
gations, Art. 1168, No. 19; Dalloz, Rp. 
Obligations, No. 1102; Suppl., Oblisati- 
ons, No. 414; Laurent, XVII, No, 57; Huc, 
Vu, No. 241, 242; Baudry et Barde, Obli- 
sations, IL, No. 747; Alexandresco, VI, 
p. 29). : , 

493, Condiţiunea este expresă când 
rezultă din o clauză formală a conven- 
iunci sau a dispoziţiunei. (Demolombe, 
AV, No. 29; Larombitre, Oblirations, 

Art. 1168, No. 19; Dalloz, Rep, Obligati- 
ons, No. 110%; Suppl., Oblisations, No. 
414; Laurent, XVII, No. 37, Hue, VII, No. 
241, 242; Baudry. et Barde, Obligations, 
1, No.'747; Alexandresco, VI, p. 27). 
44. Condiţiunea este tacită când re- 

zultă din voinţa presupusă a părţilor sau 
a _dispunătorului. (Demolombe, XXV, No. 
292; Larombiert, Obligations, Art. 1168, 
No. 19: Dalloz, Rep., Obligations,.No. 
1102; Suppl., Obligations, No. 414; Lau- 
rent, XVII, No. 37; lluc, VII, No. 241, 2p; 
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 
747; Alexandresco, VI, p, 27). . 
45. Condiţiunile care rezultă din dis- 

pozițiunile legei sunt tacite, deoarece nu 
trebuese exprimate în contract. . (Dalloz, 
Rp. Obligations, No. 1102; Alexan- 
-dresco, VI, p. 27). 

46, Astfel, sunt supuse 
rezolutorii tacite în virtutea 

condițiunii. 
dispoziţi- 

„_unilor legei, donaţiunile pentru cauza de 
atingere. a rezervei succesorale, precum 
şi pentru cauza de neexccutarea condi- 
țiunilor, de ingratitudine, de naştere de 
copii donatorului. (Dalloz, Râp., Obliga- 
tions, No. 1102), | . 

4 1„ Deasemenea, sunt supuse condi- 
țiunei, rezolutorii tacite în virtutea dispo- 
zițiunilor legei, contractele sinalaematice 
pentru neexccutarea. convenţiunilor de 
una dintre părțile contractante. (Dalloz, 
Rep... Obligations, No. 1102). 
48. Deasemenea, sunt supuse condi- țiunei suspensive tacite, în virtutea dis. pozițiunilor legei, vânzarea pe încercate, donaţiunile făcute în favoarea căsătoriei. 

(Dalloz, Rep., Obligations, No. 1102; Huc, 
VII, No. 249). " , 
49, Evenimentul prevăzut în condi- jiune, trebucşte să fie viitor, căci un 

eveniment prevăzut sau trecut, dar ne- cunoscut de părţile contractante, nu poate. 
formă o condiţiune propriu zisă. (Demo- 
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lombe,: XXV, No. 295; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1163, No. 2; Aubry et Rau, 
ed, 4-a, IV, $ 302, p. 60, 62; Demante er 
Colmet de Santerre, V, No. 86 bis, 100 bis, 
I; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1104; Lau- 
rent, XVII, No. 55; Huc, VII, No, 24; 
Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 
750; Alexandresco, VI, p. 23). 

- 50, In cazul când părţile contractante 
se referă la un eveniment întâmplat, însă 
necunoscut de cle, nu există condiţi- 
une, ci 'obligaţiunea s'a format din ziua 
încheerei contractului; numai în cazul 
când evenimentul este viitor, obligaţiunea 
va avcă existență după îndeplinirea con- 
dițiunei.  (Demolombe, XXV, No. 29, 
415; Larombiere,  Obligations, Art. 1181, 
No. 2. Demante ct Colmet de Santerre, 
V, No. 86 bis, 100 bis, I; Aubry et Bau, cd. 
4-a. IV, $ 302, p. 62; Dalloz, R6p., Obliga- 
tions, No. 1104; Su pl, Obligations, No. 
416; Laurent, XVII, No. 35; Huc, VII, No. 
245; Baudry ct Barde, Obligations,.I[, No. 
750; Alexandresco, VI, p. 23). E 

51, In cazul când păţţile contractante 
se reteră la un cveniment întâmplat, 
însă necunoscut de ele, această pretinsă 
condiţiune constitue, în realitate, un 
termen; în acest caz creditorul nu poate 
cere lucrul datorit decât. după ce se în- 
credințează de evenimentul întântplat şi 
după ce l-a notificat debitorului. (Pot- 
hier, Trait6 des  obligations, No. 202; 
Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 416). 
59, In acest caz, dacă lucrul datorit 
icre înainte de veriliearea evenimentu- 

ui, care însă se constată că a avut loc, 
pierderea va fi în sarcina creditorului, 
deoarece obligajiunea  trebuceşte exccu- 
tată de îndată ce a fost verificată exis- 
tența evenimentului necunoscut de păr- . 
țile contractante. (Demolombe, XXV, No. 
297; Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. 86 bis, 100 bis, I; Dalloz; Râp., Obli- 
gations, No. 1105; Suppl:, Obligations, No. 
416: Laurent, XVII, No. 35). 
53, Pentru existenţa  unci adevărate 

condițiuni, 'trebueşte ca evenimentul să 
fie incert, deoarece dacă evenimentul va 
avea loc cu siguranţă însă numai epoca 
evenimentului este incertă, nu există: 
condiţiune ci termen. (Pothier, Obligati- 
ons, II, No. 203; Demolombe, XXV, No. 
2985; Larombitre, Obligations, Art. 1163, 
No. 2; Troplong, 
Aubry et Pau, ed. 4-a, IV, 8 50, text şi 
notele 5, 6, 7, p. 62; Dalloz, Râp., Obliga- 
tions, No. 1106; Suppl., Obligations, No. 
416; Laurent, XVII, Se 36; Huc, VII, No. 
245; Baudry et Barde, Obligations, II, 
No. 151; Alexandresco, VI, p. 24). . 
Du Astfel condițiunea: „dacă x. va 
muri“ nu este o condiţiune ci un termen 
incert, deoarece nu există nesiguranţă că 
x va muri, însă nu se ştie când se va 
realiză acest :evenimentj (Pothier, Obli- 
ations, ÎI, No. 203; Demolombe, XXV, 
0. 2983; Larombitre,  Obligations, Art. 

1168, No. 2; Troplonege, Donations, I, No. 
59S; Alexandresco, VI, p. 24), . 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

Donations,. ÎI, No. 39%; - 

. D5, Această soluţiune are loc în: ma- 
terie de obligaţii iar nu şi în materie de 
legate, în care evenimentul incert poate 
să constitue o adevărată condițiune. (De- 
molombe, XXV; No. 573;. Larombitre, 
Obligations, Art. 1166, No. 2; Laurent, 
XVII, No. 174; Alexandresco, VI, p. 24, 
nota 1). , 

. 56, AMlodul se aseamănă cu condiţiunea 
în oarecare privință, deoarece constitue 
o restricţiune a obligaţiunei şi neexecu- 
tarea lui poate aduce anularea conven- 
țiunci sau dispozițiunei. Modul poate fi 
privit ca o condițiune rezolutorie, deoarece. 
ncexecutarea lui aduce rezilierea actului 
care îl cuprinde. (Larombitre, Obligations, 
Art, 1168, No. 3 urm.: Dalloz, Rep., Obli- 
gations, o. 1107; Suppl., Obligations, ++0. 
417: Iuc, VII, No. 243). 
57, Sc consideră ca mod obligator, în 

general, numai acel care impune o sar- 
cină în interesul persoanei care îl pre- 
vede în contract sau în interesul unei 
terţe persoane iar nu şi în interesul per- 
soanci care îi este impusă sarcina, caz 
în care clauza nu este decât un motiv 
adică cauza impulsivă a. dispoziţiunei. 

. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 1103). 
- 58, Modul se . deosebeşte de condi- 

țiune, deoarece primul nu împiedecă do- 
ândireca dreptului din momentul în- 

chcerii contractului şi persoana care a 
prevăzut modul în contract sau terţa per-- 
soană în favoarea căreia a fost prevă- 
zuta, pot cere îndeplinirea lui. (Dalloz, 
Rep. Obligations. No. 1103). 
59. In materie de donaţiune şi testa-- 

mente, prin condiţiune se înţeleg. sarci- 
nele sau modus, impuse donatarului sau 
legatarului. (Alexandresco, VI, p. 23). 
60. Condiţiunea se deosebeşte de 

termen, deoarece termenul nu împiedecă 

Codul civil 

existența obligaţiei, însă amână numai * 
exizibilitatea şi executarea . ci. 
dresco, VI, .p. 26). 

61. Condijţiunca se exprimă în gene- 
ral prin conjuncţiunca: „dacă“ însă între- 
buinţarea acestei conjuncţiuni nu arată ne- 
apărat existența unei condițiuni. (Huc, 
VII. No. 249; Alexandresco, VI, p.: 24). 
62, Aceeaș clauză poate, după terme- 

nii întrebuințaţi. să fie condiţională sau 
să fie modală. (Dalloz, R&., Obligations,. 
No. 1109). 
63. Astiel, clauza: „Dau lui x cutare 

lucru, dacă el dă cutare sumă de bani 
lui y“ cuprinde o condiţiune, iar clauza: 
„Dau lui x cutare lucru, cu sarcina de 

(Alexan- 

a da cutare sumă de bani lui y“ cuprinde. . 
un mod şau o sarcină. (Larombitre. Obli- 
gations, Art. 1168, No. 13; Dalloz. Rep. 
Obligations, No. 1109; 
„dresco, VI, p. 24). 

4, Pentru a se stabili dacă o clauză 
este condițională sau modală, trebueşte 
a se cercetă care a fost intențiunea păr- 
ților contractante, iar nu numai termenii 

“ întrebuinţaţi: de ele.: (Dalloz, Râp:, Obli-. 
gations, No. 1110). _ . 
G5, Astfel, expresiunile: „pentru ca“,: 
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„cu sarcina de” pot cuprinde o condijiune 
dacă se adaugă o expresie care arată că 
voința celui care a impus sarcina este 
subordonată îndeplinirii sarcinei. (La- 
rombicre, Obligations, Art. 1165, No. 13; 
Dalloz, Ren., Obligations, No. 1110). 

6, Deascmenca va fi condiţiune în 
toate cazurile când din actul încheiat va 
rezultă că convenţiunea va trebui să fie: 
executată numai după îndeplinirea sar- 
cinci.  (Larombitre,  Obligations, Art, 
1168, No. 15; Dalloz, Râp., Obligations, 

“No. 1110). 
67, Cuvântul: „condiţiune“ întrebuin- 

țat în act, nu arată că dispoziţiunea este 
condițională, ci pentru a se stabili dacă 
există o condiţiune sau un simplu mod, 
va trebui să se cerceteze termenii între- 
buinţaţi de: părţile contractante. (Dalloz, 
Rep... Obligations, No. 1108), 

68. Cuvântul: „când“ întrebuințat în 
actele oncroase înscamnă, în general un 
simplu termen iar în actele gratuite în- 
scamnă o condiţiune. (Larombicre; Obli- 
kations. Art. 1168, No. 15; Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 1111). 

69. Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran dacă întrebuinţarea cuvântului: 
„când“ în actele oncroase, cuprinde un 
simplu termen sau_o condiţiune. (Dalloz, 
Rep... Obligations, No. 1112). E 
"10, Cuvântul: „care“, raporiat la 
trecut, formează o simplă demonstra- 
țiune; astfel va fi înţelesul când se va, 
zice de exemplu: „Dau lui x, care a 
administrat bine averea mea“, (Larom- 
biere, Oblivations, Art. 1168, No. îi urm.; 
Dalloz, Râp., Obligations, No. 1115). 

71. Cuvântul: „care“, raportat la viitor, 
formează o condiţiune; astfel va fi în- 
jelesul când se va zice de exemplu: „Dau 
ui Ă, care se va căsători cu nepoata mea“, 
sau: „Vând fructele care vor rezultă din 
terenul meu“. (Larombitre, Obligations, 
Art. 1168, No. 14 urm.; Datloz, Râp., O- 
bligations, No. 1113), 
12, Cuvântul: „care“ raportat la pre- 

zent, poate formă .uncori o condijiune; 
astiel va fi înţelesul când se: va zice de 
exemplu: „Dau lui x suma.de bani pe 
care mi-o datorează y*. (Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 1115). . . 

73. Cuvântul: „care“ raportat la 
viitor, poate formă o simpli demonstra- 

_tiune dacă este privitor inu la insăși 
dispozițiunea ci la executarea ci. (Dalloz, 
Râp.. Obligations, No. 1115). 
74 Cuvintele: „plătind“ sau „făcând“ 
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formează un mod, dacă se raportă la pre- 
zent iar dacă se raportă la viitor, for- 
mează o condiţiune. (Larombiăre, Obliga- 
tions, Art. 1165, No. 13; Dalloz, R€p., O- 
bligations, No. 1113). e 
45, Tribunalele vor apreciă în mod 

Suveran, după elementele produse în cauză 
-de părţi, dacă o dispozițiune cuprinde un 
mod sau o adevărată condiţiune, deoarece 
în această materie nu se ot fixă regule 
precise ci numai norme de interpretare, 
care nu sunt obligatorii pentru tribunale. 
(Aubry et Rau, cd. z-a, IV, $ 502, text şi 
notele 1, 3, p. 60, 61; Dalloz, Rep., Obli- 
gations, No. 1116; Suppl., Oblisations, No. 
+13, 419), 

76. In caz de îndoială, tribunalele vor 
interpretă că dispoziţiunea cuprinde un. 
mod iar nu o condiţiune,. deoarece con- 
dipunea nu poate fi tacită şi deci nu poate 
[i presupusă. (Larombiere, Obligations Art. 
1108, No. 7: Aubry ct Rau, ed. -a, IV, $ 

Dalloz, Rp. 
Obligations, No. 1115; Sup l., Obligations, 
No, 414. 415; Laurent, XVII, No. 37). 

71, Deasemenea, în caz de îndoială, 
dacă obligaţiunea este pură şi simplă sau 
supusă unei restricţiuni, tribunalele vor 
interpretă că obligaţiunea este . pură şi 
simplă.  (Larombicre, _Obligations, Art. * 
1105, No. 7; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, ş 
302, p._62; Dalloz, It€p., Obligations, No. 
1115; Suppl. Obligations, No. 414, 415; 
Laurent. AVII, No. 37). | 

18, Deasemenea, în caz de îndoială, 
dacă 'obligațiunea este supusă la mai 
multe restricţiuni sau la mai puţine res- 
tricțiuni, tribunalele vor interpretă obli- 
gajiunca în sensul din urmă, adică acela 
care aduce mai mică atingere voinței păr- 
ților contractante. (Larombicre, Obliga- 
tions, No. 1165, No. 7; Aubry ct Rau, ed. - 

V, $ 502, p. 62; Dalloz, Rep., Obli- 
gations. No. 1115; Suppl.a Obligations, No, 
414, 415; Laurent, XVII, No. 37). 

„_. 49, Tribunalele nu au puterea de apre- ciere când condițiunile sunt formal expri- mate într'o obligațiune. (Dalloz, Rep. O- blizations, No. 1518). ei Po 
0. Condiţiunile exprimate într'o obli- gațiune, nu pot fi întinse peste termenii lor. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1119). 

Jurisprudenţă. 
- (Continuare dela 1924 până la 1927)... 

|. A se vede: art. 1017, nota 1. . 

Art, 1005. — Condiţiunea cazuală este aceea ce depinde de azard și care nu este nici în puterea creditorului, nici într'aceea a debitorului. (Civ. Fr. 1169; Civ. Ital. 1159). a 

Tezt. fn. Art. 1169. — La condition casuelle est celle qui d&pend du hasard, et qui n'est nullement au pouroir du erâ ancier ni du dbiteur, 
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Doctrină, 

1. Condiţiunile sc 'împart în: cazuale, 
potestative şi mixte; accastă diviziune nu 
prezintă un interes mare practic în obli- 
gaţiunile convenţionale, ci numai în ma- 
terie de donaţiuni şi legate. (Demolombe, 
XXV, No. 291; Demante et Colmet de: 
Santerre, Y, No. 90, 90 bis; Laurent, XVII, 
No. 54; Baudry et Barde, Obligations, II. 
No._ 788; Comp.: Alexandresco, VI, p. 
29, 30). 

2,. Voința unei terțe persoane, străină 
de părţile contractante, constitue o condi- 
“iune cazuală; în cazul când terţa persoană 
nu voiește sau nu poate să declare voinţa 
sa, convențiunea_ va rămâne fără efect. 
(Demolombe, XXV, No. 286; Dalloz, Rep. 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

„II, No. 201, 

Codul civil - 

Oblications, No. 1146; Laurent, XVII, No. 
5i audry ct Barde, Obligations, II, No. 
787). : 

8, Condiţiunea este cazuală când nu 
atarnă de voinţa nici uncia dintre părţi, 
ci numai de întâmplare sau de voinţa. u- 
nei terțe persoane. (Pothier, Obligations, 

205; Demolombe, XXV, No. 
256; Larombitre, Obligations. Art. 1169 
urm., No. î; Laurent, SVII, No. 51; A- 
lexandresco, VI, p. 29), 

Au dstiel, sunt condițiuni cazuale ex- 
presiunile: „Dacă voi aveă sau dacă nu 
voi avcă copii“. (Pothier, Obligations, II, 
No. 201, 205; Demolombe, XXV, No. 256: 
Larombitre, Obligations, Art. 1169 urm., 
No. 1; Laurent, ÎVII, No. 51; Alexan- 
dresco, VI, p. 29). 

Art. 1006. — Condiţiunea potestativă este aceea care face 
să depindă perfectarea convenţiunei de un eveniment, pe care 
ȘI una și alta din părţile contractante poate să-l facă a se în- 
tâmplă, sau poate să-l împedice. 
Civ. Ital. 1159). 

| Tezt. fr. 

(Civ. 822, 1010; Civ. Fr. 1170; 

-irt, 1170. — La condition potestative est celle qui fait dâpendre 
lex6eution de la convention, d'un Erenement qu'il est au pouvoir de lune ou - 
de autre des parties contractantes de faire arriver ou d'emptcher 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU TRAIAN, Nofă sub Cas. I, 31 Octombrie 1925, Pand. Rom. 1925, 1, 200. 

Doctrină, 

1. Condiţiunea potestativă este de două 
feluri: condiţiunea potestativă care de- 

“pinde de faptul uneia dintre 'părţile con- 
traciante, denumită condiţiune simplu po- 
testativă şi condițiunea potestativă, care 
depinde de voința uneia dintre părţile con- 
tractante, denumită pur potestativă. (Dal- 

-loz, RER. Obligations, N 
dresco, VI, p. 50), - 

2, Dispoziţiunile art. 1170 ce. civ. fr. 
" (1006 e. civ. rom.), se ocupă de condiţiu- 
nea simplu  potestativă, care depinde de 
faptul uneia dintre părţile contractante, 
ŞI care este 'valabilă. (Dalloz, Rep., Obli- 
gations, No. 1147; Alexandresco, VI p. 31). 
- S. Condiţiunea potestativă este accea 
care face să atârne convenţiunea de un 
eveniment pe care părţile contractante pot 

4 

deodată de voinţa uneia din p 
unei alte persoane. (Civ. Fr. 1171; Civ. Ital. 1159). 

0. 1147; Alexan- 

să-l facă să se întâmple sau să-l împiedece. 
(Alexandresco, VI, p. 30). 

Su Astiel, constitue o condiţiune potes- 
itativă expresiunca: „Iţi dau o sumă de 
bani dacă te vei duce în cutare oraş“. (A- 
lexandresco, VI, p. 30, 31). 

5, Deasemenea, constitue o condiţiune 
potestativă din partea debitorului expre- 
siunca: „Mă oblie a-ţi :vinde casa mea: 

_dacă mă voi decide a o înstrăină“, con- 
dițuune care este valabilă, deoarece atârnă 
nu numai de voința vânzătorului ci şi de 
intervențiunea unui cumpărător. (Alexan- 
dresco, VI, n. 34, 32). .. , 

6. Condiţiunea simplu potestativă este 
aceca care depinde în acelaş timp de 
voința uncia dintre părțile contractante şi 
de_întâmplare, (Alexandresco, VI, p. 31). 

Za A sc vedeă: art. 1010 din cotul civil 
cu notele respective. ! 

Art. 1007. — Condiţiunea mixtă este aceea care depinde tot- . 
ărţile contractante şi de aceea a 

: Tezt, fr. Art. 1171. — La condition mizte est celle qui depend tout ă la 
fois de la, volont& d'une des parties contractahtes, et de la volonte d'un tiers. 
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- Doctrină, 

1. Condiţiunea de a se căsători cu o 
anumită persoană constitue o condiţiune 
mixtă care nu va putcă fi executată de- 
cât atunci când persoana desemnată a 
consimţit la căsătoria care s'a efectuat, 
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 1163). 

2. Condiţiunea care este subordonată 
voinţei uneia dintre părţile contractante şi 
unui eveniment fortuit, nu este o condi- 

„țiune mixtă, ci o condiţiune potesiativă 
în sensul prevăzut de art. 1170 c. cir. îr. 
(1006 c. civ. rom). Astiel, de exemplu, 
nu constitue o condițiune mixtă, condiţiu- 
nea: „dacă mă duc în cutare: oraş“ sau 
„dacă obțin o anumită recompensă“, (De- 
molombe, XXV, No. 255, 259; Larombitre, 
Obligations, Art. 11691171, No. 1; De- 
mante et Colmet de Santerre, V, No. 90 
bis, II; Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, 

Art. 1008. — Condiţiunea 
moravuri, sau proibită de lege, 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 
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No. 450; Laurent, XVII, No. 53; lluc, VII, No. 245; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 785; Contra: Duranton, XI, No. 19; Comp.: Alexandresco, VI, p. 29, 30). 
Sa Condiţiunea subordonată voinţei u- nei terțe persoane nu poate constitui o condiţiune mixtă, decât atunci când acea- stă terță persoană este determinată. (De- molombe, XXV, No. 290; Baudry et Barde, bligations, II, No. 786). - 4. Condiţiunea” este mixtă, când ea a- târnă_în acelaş timp de voința uneia din_ tre părţile contractante şi de voinţa unei alte persoane. (Pothier, Obligations, II, No. 201; Demolombe, XĂV, No. 288; A- lexandresco, VI, p. 29)., 

5, Astfel, este o condițiune mixtă ex- presiunea: „ți dau o sumă de bani, dacă te vei căsători” cu X“. (Pothier, Obliga- tions, II, No. 201; Demolombe, XXV, No. 258; Alexandresco, VI, p. 29). 

imposibilă sau contrarie bunelor 
este nulă şi desfințează conven- țiunea ce depinde de dânsa. (Civ. 5, 966, 968, 1009 urm., 1223, 1492; Civ. Fr. 1112). £ 

(7 Text. fr. Ant. 1172. — 'Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes meurs, ou prohibte par la loi, est nulle, et rend nulle la coaven= „tion qui en depend, 

Bibliografie (continuare). - 
Buzoucax V Gu., Discurs, Dreptul 3/1926, Curier Jud. 571936; CoxsrANTINESCU JAc, N., Notă sub C. Apel 

1925, II, 22$; Aotă sub C, Apel Galaj 
II,. 25: Despre teslamente, p. 122 urm.; 

Galaţi S. |, 78 din 27 Mai 1925, Pand, Rom, 
i $. 1, 230 din 18 Dec, 1924, Pand. Rom. 1926, 

Geonaeax N., Studii Juridice, vol. |, „Testamente şi Donaţiuni“, p. 153 urm.; loxescu Coxsrasr, Aotă sub Trib. Teleorman S$. 1], 25 lunie 1920, Pand. Rom. 1926, II, 187; -PeTIT EuUGEx, Nctă sub Cass. fr, req., 17 Martie 1925, Jur. Gen. 1925 No. 2193: Srorxescu D. Dru., Notă sub C. Apel Craiova S. |, 125 din 19 Iunie 1926, Pand, Rom, 1926, LI, 232, 

Doctrină, 

(„A se vedeă: art. 1009 din codul ci- vil cu notele respective. Pe 

Jurisprudență, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). | 

|. Convenţiunea prin care părțile s'ar 
" învoi ca expropriaţiunea silită să se facă 
„în alt mod decât cu îndeplinirea tuturor 
formelor legale este nulă, nu numai ca 
fiind contrară naturii ipotecii, dar şi pen- 
trucă formele cu care legea a îngrădit 
„urmărirea imobiliară, au fost prescrise ca 
„0 Paranţie pentru debitor, ca să nu fie cu 
uşurinţă expropriat şi să poată găsi banii 
necesari- pentru plata datoriei.. Prin ur- | 
rare, este nulă clauza dintr'un act de ipo- 
tecă prin care părţile, stipulează că ur- 
mărirea se va puteă face în persoana unui 

singur moştenitor. (C. Apel Galaţi, $. I, 250 din 18 Decembrie 1924, Pand. Rom. 1926, II, 23). - 
2. O clauză ilicită a unui! testament 

„duce la caducitatea întregului testament. 
Cas. 1, 4669 din 9 Decembrie 1925, Pand. ăpt. 35/926). o 
3. a) Clauza prin care vânzătorul în- atorează pe cumpărător să înstrăineze bunul numai unor anume. persoane, nu constitue pentru. cumpărător o. prohibi- . 

țiune de a vinde; | 
__b) Dar chiar dacă aceă clauză ar con- stitui 'o- asemenea prohibiţiune, ea este perfect valabilă, întrucât nu este interzisă de lege şi nici nu lezează ordinea publică. În adevăr, doctrina şi jurisprudenţa au validat nu numai clauze -cari în caz de înstrăinare prevăd rezoluția vânzării, dar chiar acele clauze în cari vânzătorul a 
stivulat ca bunul să rămână în patrimo- 

— 623 —



Art. 1009 

niul cumpărătorului și în cari sancţiunea 
este, acțiunea pentru readucerea bunului 
“înstrăinat în patrimoniul celui ce l-ar fi 
vândut împotriva prohibiţiunii. (C. Apel 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE Codul civil 

Criova, S. ], 125 din 19 lunie 1926, Pand. 
hom, 1926, LI, 232). 

Aa A se vedeă: art. 518, nota 3; 
1295, nota 6. 

art. 

Art. 1009. — Condiţiunea de a-nu face un lucru imposibil 
nu face ca obligațiunea contractată sub această condiţiune, să fie 
nulă. (Civ. 1008; Civ. Fr. 1173). 

Text. fr. Art. 1173. — La condition de ne pas faire une chose impossible 
ne rend pas nulle l'obligation contracte sous cette condition. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Adopţiune 31. 
Alternativă 10, 
Apreciere suverană 9, 25, 

39, 56,: 
Bune moravuri, a se ve: 

dei cuvintele: „Condi- 
țiuni nelicite“, 

Căsătorie 30, 31, 
Cauză ilicită 33 
Condiţiuni absurde 4,9, 
Cendiţiuni afirmative 42, 

3 
Condiţiuni care se distrug 

Condiţiuni derizorii 4, 9, 
Condiţiuni imposibile 1, 
3—5, 7—13, 15—17, 19— 
27, 40—45, 

Condiţiuni licite 1, 6, 10, 

Condiţiuni negative 11, 
12, 48, 49. , - 

Condiţiuni nelicite 1; 23— 
39, 42—44, 46, 43—356, 

- Condiţiuni posisile 1, 2, 
10, 18, 21, %, 

Condiţiuni rezolutorii 12, 
13, 47, 

Condiţiuni suspensive 33, 

 Cansiderare ca nescrise 

- Contradicţiuni 5, 
Daune-interese 16, 
Decenţă 37, 
Demenţă 9. i 
Dificultate mare 23, 24.   

Domiciliu conjugal 29, 
Donaţiuni 55. . 
Drepturi de familie 28, 
Emanzipare 41, : 
Imoralitate 37. 
Imposibilitate absolută 15 

, 

Imposibilitate de drept 40 
Imposibilitate de fapt 40. 
Imposibilitate juridică sau . 

legală 7, 26, 27 
Imposibilitate morală 7, 

36, 42, 43, 44, 
Imposibilitate naturală 

sau lizică 7, 8, 4. 
Imposibilitate relativă 15, - 
Indoială 18, 416. 
Inexistenţă 33, 
Intenţiune prezumată, a 

se vedeă cuvântul: „Pre- - 
zumpţiune“, 

Legitimare 31, 
Nulitate 10, 12, 15, 27—29, 

32—35, 33, 39, 41, 42, 43, 
40, 49, 52, 54, 55. 

Onestitate Publică 37, 
Ordine publică 29, 32, 33, 

Pietate 37. 
Prezumpţiune 51, 54, 56, 
Proprietate 98. 
Putere maritală 29, 
Religie 30, 
Renunţare %, 
Terţe persoane 45, 
Testament 50—54. 

| , Doctrină, 

1. Condijiunile sunt 
„sibile, 

posibile şi impo- 
licite şi nelicite sau contrare bu- 

nelor moravuri. (Alexandresco, VI, p. 27). 
2, Condiţiunea posibilă este aceca care 

se poate îndeplini. 
27). 

(Alexandresco, VI, p. 

3, Condiţiunea imposibilă este” aceea . 
-care nu se poate îndeplini. (Alexandresco, 
VI, p..27). 

- Wa Condiţiunile absurde sau derizorii 
-sunt asimilațe  condiţiunilor 
(Larombicre, Obligations, Art. 

imposibile. 
1i7zI—1173, 

“No. 7; Alexandresco, VI, p. 27). 

faptul nu va 

Ba Condiţiunile care implică o conţtra- 
dicţiune între ele, sunt asimilate condițiu- 
„Bilor imposibile. (Alexandresco, VI, p. 28). 
6, Condiţiunile licite sunt acele a .că- 
zor. îndeplinire este permisă de legi. (A- 
-lexandresco, VI, p. 29). . 
„„. d Imposibilitatea este de mai multe 
feluri: : imposibilitate “naturală 'sau fizică, 
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imposibilitate juridică sau legală şi impo- 
sibilitate morală. (Dalloz, Rp. Obliga- 
tious, No. 1121; Alexandresco, VI, p. 25). 
„8. Un lucru imposibil fiziceşte nu poate 

face o obligaţiune condițională deoarece 
pentru ca să existe condiţiune, trebuește 
ca evenimentul să fie viitor şi incert şi 
în acest caz nu există nici o îndoială că 

utcă niciodată să aibă loc. 
(Demolombe, AXY, No. 300 urm.; Larom- 
biere, Obligations,- Art. 1172—1175, No. i; 
Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 
92 bis, I; Aubry et Rau, cd..4-a, 1V, $ 302, 
text și notele 14, :15, 16, p. 64; Dalloz, 
Râp., Oblisations, No. 1121: Suppl., Obli- 
gations, No. +19; Laurent, XVII! No, 40; 
Huc, VII, No. 247; Alexandresco, VI, p. 
28 : 

9. Tribunalele, vor putcă constată în 
mod suveran, după împrejurări, că părţile 
contractante nu au avut intențiunea se- 
rioasă' de a se obligă, dacă cle au pus în 
act condițiuni prosteşti şi derizorii, chiar 
dacă aceste condițiuni nu ar da un indiciu 
de demenţă a uneia din părți. (Larom- 
biâre, Obligations, Art. 1172—1175,. No. 7; 
Dalloz, Râp., Obligations, No. 4144). 

10. Convenţiunea stipulată sub condi- 
țiunea unui fapt imposibil este nulă, afară 
numai dacă ca este stipulată sub o condi- 
țiune alternativă din care numai una este 
imoosibilă, însă cealaltă este posibilă şi 
licită. (Larombitre, Obligations, Art. 1172— 
1175, No. 2). , . . ! 

( 4. Promisiunea făcută sub condiţiunea 
negativă, de a nu face un fapt imposibil, 
este pură şi simplă. (Demolombe, XXV, 
No. 8401; Larombitre, Obligations, Art.. 
1172—1173, No. 5; Demante ct Colmet de 
Santerre, V. No. 93 bis, I;. Aubry et Rau, 
cd. 4-a, IV, $ 302, p. 63; Dalloz, R&p., 
Obligations, No. 1121; Suppl., Obligations, 
No. 420; Huc, VII, No. 218; Alexandresco, 
VI, p. 36, 37, 38). - 

12, Când condițiunea rezolutorie im- 
posibilă este afirmativă, convenţiunea este 
ură şi simplă iar dacă condiţiunca rezo- 
utorie imposibilă este negativă, condițiu- 

nea este nulă. (Demolombe XXV, No. 311; 
Larombitre, Obligations, Art. 1172—1173, 
No. 6; Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. 93 bis, II; Dalloz, Râp., Oblisations, 

No. 1121; Suppl., Obligations, No. fi; . 
;Alexandresco,: VI, p. 35, 56, 37, 58). 

(3, Astfel, este valabilă “ convențiunea
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prin care cineva dă altuia o sumă de bani, sub condiţiunea ca. donaţiunea să fie re- ziliată dacă donatarul va comite o crimă. (Alexandresco, VI, p. 57). 
14. Nu există condiţiune dacă obliga- „jiunea este contractată sub două condițiuni care se distrug între ele. (Dalloz,. Rep. Obligations, No, 1123). 
15. Nu constitue o cauză de nulitate, imposibilitatea relativă numai debitorului, deoarece dacă o condițiune nu poate fi îndeplinită de o persoană, ca poate fi exe- cutată de altă persoană sau este posibil ca, debitorul să devie capabil s'o execute prin studiile sale sau prin: lucrările sale; numai imposibilitatea absolută aduce nuli- taica obligaţiunei. (Toullier, VI, No. 492; emolombe, XXY, No. 502, 505; Larombitre, Obligations, Art. 1172—1173, No. 3; Au- bry et Rau, cd. 4-a. IV, $ 502, text şi nota 17, p. 64; Dalloz, „Rp Obli- ations, No. 1123; Suppl., Obligations, No. 422; Laurent, XVII, No. 4: Huc, VII, No. 247; Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 755; Alexandresco, VI, p. 54, nota 2). 
[6. Acel care s'a obligat să execute o vbligație pe care nu eră capabil s'o în- deplinească personal. trebueşte condam- nat la daunc-interese. (Demolombe, XXV, No. 503). , 
17. Condiţiunea trebueşte considerată ca imposibilă dacă ca este” personală unei anumite persoane care se găseşte în abso- lută imposibilitate ca so îndeplinească vreodată. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 11235; Comp.: Larombicre, Obligations, Art, 

1172—1175, No. 5). 
18. In caz de îndoială, condițiunea va fi presupusă posibilă. (Larombiăre, Obli- ations, Art. 1172—1173, No. 4; Alexan- resco, VI, p. 34, nota 9). 
19, Pentru ca o condijiune să fie im- - posibilă, trebucşte ca împiedecarea care se opuncă la îndeplinirea ci să fi existat în momntul încheerii convențiunii. (Au- bry et Rau, ed. 4-a, IV, $. 502, text şi nota 18, p. 65; Laurent, XVII, No. 42; Baudry et Barde, Obligations, 11, No. 757;: Alexan- dresco, VI, p. 34, nota 2). 
20. Condiţiunea' nu aduce anularea convențiunei dacă imposibilitatea care există în momentul încheerii convențiunii, eră de natură să dispară în urma unei schimbări prevăzute, după împrejurările de care depindeă. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 302, text şi nota 19, p. 65; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1125; Baudry et Barde, Oblgations, II, No. 758) 
21. In cazul când la închcerea conven- țiunei, condițiunea eră posibilă şi ea de- vine, imposibilă ulterior, trebueşte să se considere că condițiunea lipseşte. (Aubry ct Rau, ed. t-a, IV, $ 502, p. 65; Dalloz, Râp., Suppl. Obligations, No. 422; Lau. rent, XVII, No. 4; Baudry et Barde, Obli- gations, II, No. 737; Alexandresco, VI, p. *34, nota 2). 
22, In :cazul când imposibilitatea există numai în parte, va trebui să se în- 
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"DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

"tea convenţiunei, care vor 
"gilor la care nu se poate derogă, la legile 
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deplinească numai ceeace este posibil, (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1123, 23, Dificultatea mare este asimilată câte odată cu imposibilitatea. (Demolombe, AVIII, No. 23%; Aubry ct Rau, cd. 4-a, IV, $ 302, text şi nota 14, p. 64; Dalloz, Râp., Oblirations, No. 1125; Baudry et Barde, Obligatious, II, No. 75.3). 24, Nu există im osibilitate, dacă eve- nimentul care are loc face obligaţiunca nu imposibilă, ci numai mai di icilă de executat, impunând debitorului sacrificii mai inari. (Dalloz, Rep. Suppl, Obliga- tions, No. 497). A 25, Tribunalele vor apreciă în !mod suveran dacă există imposi ilitate,. (Dalloz, R€p., Obligations, No. 1124; Suppl., Obli- gations,_ No. 42), 
6, Condiţiunile imposibile juridic sau legal, sunt acele con ițiuni care poarlă asupra unui lucru care este conirar legei; în aceste cazuri evenimentul prevăzut nu se poate îndeplini în mod legitim. (De- molombe, XXV, No. 504; Demante et Col- met de Santerre, V, No. 92 bis, I; Dalloz, „Rep. Obligations, No. 1125; Suppl., Obli- &ations, No. 419), 

27. Potrivit dispozițiunilor art. 1172 e, civ. Îr. (1008 c. civ, rom.), condițiunea unui lucru prohibit de lege este nulă. (Dalloz, Rep... Oblirations, No. 1126). 28. Nu se poate renunţă la drepturile de familie și chiar la dreptul de proprie- late dacă acest drept atinge ordinea pu- blică. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1126; Suppl., Obligations, No. 424; Comp.: A- lexandresco, VI, p. 40). | 
29. Convenţiunile prin care se derogă dela puterea maritală sunt nule. Astfel, este nulă convenţiunea intervenită între bărbat şi femee sub condijiunea că fe- incea nu va fi obligată a locui cu bărba. - tul său. (Laurent, XVII, No. 44). | 30, Este ilicită ca fiind contrară legei | condiţiunea de a nu schimbă religia, de a nu îmbrăţişă o carieră anumită, de a nu se căsători. (Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 302, p. 66; Baudry ct Barde, Obligations, - II, No. 761; Alexandresco, VI, p. 39). „ Bi Deasemenea, nu pot fi supuse unei : condițiuni actele privitoare la căsătorie, la legitimare, la adopțiuța la emancipare. (Alexandresco, VI, p. 40) 
R2, Nu orice condiţiune contrară ori- cărei legi aduce anularea convențiunei, ci. numai acele condițiuni vor aduce nulita- 

fi contrare le. 
care interesează ordinea publică adică or- anizarea socială și bunele moravuri. (A- exandresco, VI, p. 34, nota 3), ! 38. Nu trebueşte să se confunde con- dițiunea ilicită, adică aceea care este con- “trară legilor ce interesează ordinea publică și bunele moravuri, cu. cauza ilicită pre- " văzută de art. 1151 c. civ. fe. (966 c. civ. rom), deoarece condiţiunea ilicită aduce nulitatea convenţiunei pe când cauza iili- cită aduce - inexistenţa convențiunei. (De- molombe. XXV, No. 509,: 510; “Laurent, 
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XVII, No. 39; Huc, VII, No. 24%; Alexan- 
dresco, VI, p. 39). 
„Bu In cazul când condiţiunea unui 
lucru este prohibită de o lege, ca este 
nulă, chiar dacă ulterior ar interveni o lege 
care ar permite această cândiţiune. (Dal- 
loz, Râp., Obligations, No. 1156). 
25, [ cazul când condiţiunea. unui 

lucru este permisă de o lege, ca va de- 
veni nulă dacă ulterior ar interveni o lege 
care ar prohibi această condiţiune. (Dal- 
loz, Râp., Suppl., Obligations, No. 429). 
26, Când o condiţiune este contrară 

bunelor. moravuri, există imposibilitate 
morală. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 
1157: Alexandresco, VI, p. 57). - 

37, Condiţiunile contrare bunelor mo- 
ravuri sunt acele care aduc atingere pic- 

” tăţii, decenţei, onestităţii publice, precum 
şi acele care se referă la fapte care iau 
un caracter de imoralitate, deoarece nu 
este permis a le impune ca condițiuni în 
actele juridice. (Dalloz, Râp., Nullită, No. 
29, 30; Obligations, No. 1157). 

38. In cazul unci condițiuni suspensive 
care are de obicet un fapt ilicit sau con- 
trar bunelor moravuri, ca va anulă con- 
.xenţiunea. când faptul va trebui să fie 

- îndeplinit de viitorul creditor, deoarece 

a
 

prin această condiţiune, se determină o 
persoană la comiterea unui fapt ilicit sau 
imoral. (Alexandresco, VI, p. 59). 
29, Astlel este nulă convenţiunea prin 

care cineva vinde un imobil sub condiţiu- 
nca ca cumpărătorul să comită o crimă. 
(aiexandresco, VI, p. 37). - 
40, Nu trebueşte de făcut confuziune 

între imposibilitatea de fapt și imposibi- 
litatea de drept în condiţiune,: deoarece 
aceste două feluri de_imposibilitate pro- 
duc efecte deosebite. (Dalloz, Râp., Suppl., 
Obligations, No. 419). 

4. In cazul când evenimentul viitor 
constă întrun fapt imposibil natural sau 

. fizic, faptul nu se va puteă realiză nici- 
odată aşă încât vor fi nule atât condiţiu- 
nea cât şi convenţiunea care depinde de 
dânsa. (Dalloz, Rep, Suppl., Obligations, 
No. 419). . 
42, În cazul când nu există nici o im- 

„posibilitate materială şi absolută de exe- 
cutare, se fac mai multe distincţiuni. Ast- 
fel, dacă viitorul creditor a promis să facă 
un lucrul prohibit de lege sau de morală, 

" convenţiunea va fi nulă. (Pothier Trait 
des obligations, No. 204; Demolombe, XXV, 
“No. 305; Demante ct Colmet de Santerre, 
V, No. 92 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
LV, $ 302, R: 65; Dalloz, Râp., Suppl., O- 
bligations, No.. 419; Baudry et Barde, O- 
bligations, II, No. 765, 767). 

43. Dacă însă viitorul debitor s'a obli- 
" “gat să execute o prestație determinată, în 

cazul când ar comite un act, contrar legei 
sau moralei, o asemenea obligaţiune după 
ărerea dominantă este valabilă. - (Demo- 
ombe, XXV, No. 306; Demante et Colmet 
de Santerre, .V, No. 92 bis, I; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 502, text şi notele 20, 
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21, p. 65, 66; Dalloz, Rep., Suppl, Obii- 
gauons,. No. 419). » 

44%. După alta părere, în acest caz, 0- 
blivațiunea este nulă, (Larombicre, Obli- 
gations, Art. 1172—1173, No. 9; Laurent, 
Av11, No. 49; IHuc, VII, No. 243; Baudry ct 
Barde, Opligations, II, No. 764). 

45, In cazul când nu există nici o im- 
posibilitate materială şi absolută de exe- 
cutare, dacă condiţiunea la care se guseşte 
subordonată convenţiunea, depinde de fap- 
tul unui terţ, ea este valabilă. Astfel, este 
valabilă convenţiunca: „Voi cumpără casa 
d-voastră, dacă vaporul care il aştept, 
nu va fi capturat de pirați“. (Demolombe, 
XXV, No. 507; Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 92 bis, [; Dalloz, Rep. 
Suppl., Obligations, No. 419; Baudry et 
Barde, Obligations, Il, No. 762, 768). 

4. În caz de îndoială, dacă o condi- 

țiune este contrară legilor sau bunelor mo- 
ravuri, convențiunea va fi validată. (Dal- 

loz, Râp., Obligations, No. 1145). , 
47, legulele de mai sus îşi găsesc apli- 

caţiunca atât la: condiţiunea suspensivă 
cât şi la condiţiunea rezolutorie. (Demo- 
lombe, XXV, No. 312; Demante et Colmet 
de Santerre, Y, No. 93 bis, IL; Dalloz, REP 
Suppl., Obligations, No. 421; Huc, VII, 
No. 230). , 
48. Condiţiunea de a nu face un lucru 

iucit sau imoral, după o părere, aduce 
nulitatea  convenţiunei ce depinde de 
dânsa, deoarece nu se poate stipulă o-re- 
compensă cuiva de a-şi face datoria. (Po- 
thier, Obligations, No. 204; Larombitre, 
Obligations, Art. 1172—1175, No. 9: Aubrr 
ct Rau, cd. t-a, 1V, $ 502, p. 65; Laurent, 
XVII, No. 43; IHuc, VII, No. 248; Alexan- 
dresco, VI, p. 39). 

49, După altă părere dominantă, tri- 

bunalele vor apreciă în mod suveran, 
după împrejurări, şi vor anulă sau validă 
convenţiunea afectată de o condiţiune de: 
a nu face un. lucru ilicit sau imoral, de- 
oarece legea nu prevede nici o dispozi- 
iune în această privință. (Demolombe, 
XAV, No. 307; Demante et Colmet de San- 
terre, V, No. 92 bis, I; Dailoz, R6p., O- 
Dligations, No. 1142; Suppl., Obligations, 
No. 420; Baudry ct Baile: Obligations, 
II, No. 768). 

- 50, In .codul civil francez este inserat 
art. 900 care prevede că atunci când în- 
trun testament se vor găsi condițiuni im- 
posibile. sau contrare legii sau "bunelor 
moravuri, ele se vor consideră ca nescrise. 
Această. dispozițiune a fost luată de către 
francezi din dreptul Roman unde eră con- 
siderat ca o mare ruşine faptul de a muri 
cineva fără testament şi fiecare cetățean 
consideră ca cea mai mare onoare a sa 
faptul de a-şi institui prin testament un 
moştenitor, care să poată continuă după 
moartea sa facerea sacrificiilor familiare 
către zeițăţi. Motivele cari au determinat 
pe francezi de a inseră în codul civil a- 
coastă dispoziţiune, își au origina? într'o 
lege din perioada revoluționară franceză, 
a cărei votare a fost determinată de ideile 
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de libertate ce cuprinseseră la acecă epocă Adunările Naţională şi Constituantă, cari crau animate de un viu şi generos avânt şi de dorința de a-şi da toate silinţele să înlăture toate obstacolele pe, cari prejude- cățile și inesalitatea politică le ridicaseră între cetățeni, lege care dispunea că orice condițiune dintr'o dispozițiune între vii, sau testamentară care s'ar atinge de ]i- ertatea religioasă, de libertatea de a se căsători cu o anumită persoană sau care 

Donations entre vils ct des testaments, tom. Î, No. 75 şi urm.; Planiol, cd. VI, tom. II, 3029 și urm.; Alexandresco, ÎV, p..Î, pag. 17z; VI, p. 4i; Matei Cantacuzino, Elemente de drept civil, No. 454, pag. 3%; N, Geor- gcan, Studii Juridice, |, p. 184), 
51. Chiar în Franţa, unde după cum sc vede dispoziţiile articolului 900 ce. cir. sunt categorice, jurisprudenţa totuşi, faţă cu numeroasele obiecţiuni ce s'au adus menţinerii în lege a acestei dispoziţiuni ncraţională şi lipsită de utilitate socială, a fost nevoită să restrângă sfera de apli- caţic a acestei dispoziţiuni, dând speciilor câteodată soluțiuni bazate pe voința pre- zumată a  testatorului, N corgean, Studii Juridice, [; p. 155 184). | 
52, Legiuitorul român, care a copiat aproape în întregime codul civil cla francezi, când a ajuns la art. 900 nu l-a mai reprodus şi această nereproducere, care a iost determinată de discuţiile ce au avut loc în doctrina şi jurisprudența franceză, cu privire la â licarea acestui text, arată în mod vădiţ intenția sa de a suprima cu desăvârşire aplicaţia _ acestei disvozițiuni la testamente, cari deci ur- mează a fi guvernate de dreptul comun prin aplicarea în această materie a dis- poziţiunilor art: 5 şi 1008 c. civil şi deci a se anulă liberalitatea în cazul când este. subordonată unei condițiuni imposibile sau contrară bunelor moravuri sau prohi- bită 'de lege. (D. Alexandresco, I, pag. 225 nota 2; Il, p. 1], pag. 105, nota; 1V, p. I, pag. 175, 176, 180, 184, 182; 1V, p.u1l, ag. 506, VI, pag. 41, 9; D. Alexandresco, Brie ancicn et moderne de la Roumaine, ag. 157, 158, 159; Matei Cantacuzino, Eleea de drept civil, No. 454, pag 32; N. Gcorgean, Studii Juridice, I, p. 184). „53, In o altă părere se decide că, con- diția imposibilă, contrarie bunelor mora- vuri sau prohibită de lege, desfiinţează numai convenţiunile iar nu şi testamentele, deoarece ele fiind acte unilaterale, lor nu li se pot aplică dispozițiile art. 1008 c. civ. cari se aplică numai la convențiuni, așă încât asemenea condițiuni la testamente urmează a fi considerate ca nescrise. (Pla- niol, III, 5027; Nacu, ÎI, 253 urm; Comp.: N. Georgean, Studii Juridice, I p. 184, 185). A 54. In doctrină şi în jurisprudenţă s'a mai admis o soluţiune intermediară, ba- 
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No. 5035—5037; 'D, 

stituind după co 

N 

Art, 1009 

zată pe interpretarea voinţii testatorului, căutându-se a se descoperi o probabilă preferinţă, când în sensul desființării le- gatului, supus unei condiţii imposibile Sau ilicite, când în sensul menţinerii legatului Cca pur şi simplu, prin suprimarea con- dițiunii şi considerarea sa ca nescrisă. A- ceastă soluţiune este arbitrară şi ncraţio- nală, deoarece judecătorul are misiunea de a interpretă voința testatorului după intenţia sa presupusă, când ca nu cste clar exprimată, însă atunci când o dispo- 
. zițiune testamentară este exprimată în mod lămurit, nu este permis judecătorului, fără un text precis de lege, să scindeze voința testatorului şi să dec are ca nescrisă condiţia clar exprimată, căci procedându-se astfel, înscamnă a se înlocui voinţa testa- torului prin voința arbitrară a judecato: rului. (Demolombe AVIII, No. 203 Şi ( 

urm; Aubry ct Rau, VII, $ 692; Michaux, Trait€ pratique des testaments, cd. au, 
olin, op. cit. |, No. 72, 734 86, 87, 90, 91 şi urm.; Planiol, III, 

Alexandresco, IV, p. Il, pag. 18; Cantacuzino, No. 154, pag. 522, 525; Comp.: N, Gcorgean, Studii Ju. riaice, ], p. 185, 186). 
55, In privința donaţiunilor, ele con- i ul civil român nişte con- Yențiuni şi cum în dreptul nostru civil nu „exista dispoziţiuni echivalente cu : dispozi- ține art. 900 din codul civil francez, con- asunile ilicite sau imposibile cari subordo- nează o donaţiune, anulează îusăş donaţiu- nea, în accastă materie aplicându-se dis- ozițiile art. 1088 e, civil. (Alexandresco, VL p. 40; N. Georgean, Studii Juridice, 1, p. 186).: 

56, In. ceeace priveşte înţelesul no- țiunii de condițiune imposibilă sau con. trară bunelor moravuri sau prohibită de lege, deoarece legiuitorul nu puteă enumeră toate: cazurile, “mai cu seamă în. ceeace priveşte condiţiunile contrare bunelor mo- ravuri, se decide că aparține judecătorilor de fond să-l stabilească în fiecare specie după împrejurările cauzei, de ex. după intenția prezumată şi. interesul testatoru- lui. Pentru condițiunile ilicite, ele nu tre- uesc consideratie ca atare decât atunci când dispoziţia legislativă cu care sunt în dezacord are un caracter de ordine pu- blică. (Demolombe, XVIII, No. 223 şi urm.; IV, 17; Laurent, XI, 437 şi urm; I, 56 „şi urm; IV, 323 şi urm, XIV, 154; Aubry ct Rau, 
Marcade, cd. V, art. 900, No. 470 
Michaux, 
menis, No. 
Colin, op. cit. ÎI, 120 şi 

VII, $ 692, pag. 290 şi: urm;; 
şi urm.; 

testa- - 
Baudry et 

urm.; Dalloz, 

Trait€  pratique. des 
1204 şi urm; 

Rep., Dispositions entre vifs et _testa- ments, 126 și urm.; Huc, IV, 85; VI, 69; Planiol, _TII, 3058—3045; Alexan- dresco, IV, p. I,. pag. 175, 186—204; IV, p. 1], pag. 506; Al. Bezze Scrieri Ju- ridice, I, p..229 urm:; Nacu, II], p. 530, . 551; Matei Cantacuzino. p. 324; N. Geor- gcan, Studii Juridice, [, p. 186). 
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„Art, 1010, DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE Codul civil 

“Art, 1010. — Obligaţiunea este nulă când s'a contractat sub 

o. condițiune potestativă, din partea acelui ce se obligă. (Civ. 

822, 1006, 1007, 1014, 1372; Civ. Fr. 1174). 

Teat. fr. Art. 1174.— 'Toute obligation est nulle lorsqwelle ă. 6t6 con- 

tractâe sous 'une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU TRAIAS, Notă sub Cas. 1, 31 Octombrie 1925, Pand. Rom. 1935, 1, 200; 

Cennax AL. Notă sub C. Apel Craiova S$. II, 63/1925, Curier Jud. 20/1925; 

Ioxescu SreLiAN Notă sub Cas. Il, 1925 din 1 Iulie 1935, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Executarea contract. 1, 19 Apreciere suverană 9, 14, 
15 Facultate 2. 

Condiţiune  potestativă | Nulitate 1, 3—8, 17, 18. 

1 urm, Opţiune 13. 
Condiţiune pur potesta- Rezoluţiune 2î, 22. 

tivă 3, 4, 6—8, 14, 15, Termen îi. 

17—19, 21, Terţe persoane 16. 

Condiţiune simplu pote- | Valabilitate 1, 2, 9—13, 
stativă 15, 24, 22 

Contracte sinalagmatice Vânzare 2, 16, 17, 2, 22 

. 18, 19, Vânzare 
Creditor 1,2. .; 
Debitor 1, 3—6. 

pe încercate 2, 

Doctrină, 

(„ Exccutarea contractului poate îi 
supusă unei condițiuni 'potestative din 
partea aceluia către care sa contractat 

obligaţiunea, adică din partea creditoru- 
lui, deoarece art. ti7i c. civ. în. (1010 c. 

civ. rom), declară nulă numai obligaţia 

care a fost contractată sub o condiţiune 

potestativă din partea aceluia care .se 
obligă. (Demolombe, XXV, No. 255, 315; 

- Larombiere, Obligations, Art. 1174, No. 
11; Mourlon, II, No. 1196; Demante et 

Colmet de Santerre, V, No. 94 bis, Iv; 
Aubry et Rau, ed. 1-a, IV, $ 302, text şi 
nota 29, p. 67; Dalloz, Râp.. Obligations, 
No. 1147, 1156; Suppl., Obligations, No. 
457; Bufnoir, Propricte et contrat, p. 118 

urm.; Laurent, XVII, No. 64; Huc, VII, 
No. 246; Baudry et Barde, Obligations, 
II, No. 782; Alexandresco, VI, p. 32, 33). 

9, Astfel, vânzarea unei cantităţi de 
vin cu condijiune ca să placă cumpără- 
torului este valabilă, deoarece. îndepli- 
nirea condițiunei atârnă de voinţa cum- 
nărătorului, adică a creditorului. (Ale- 

xandresco,- VI, p. 32). 
3, Dispoziţiunile art. 1174 c. civ. fr. 

(1010. c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
numai: când condiţiunca este pur potes- 
tativă, adică atunci când evenimentul pre- 
văzut este simpla manifestare a. voinței 

_acelui care se obligă. (Demolombe, XAY, 
No. 515; Demante et Colmet de Santerre, 
V, No. 94 bis, [; Mourlon, II; No..119%; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 502, mațele 
99, 95, p. 66; Dalloz, Rep, Obligâtions,: 
No. 1147, 1150 urm.; Suppl., Obligations, - 

„No. 451; Bulnoir, Proprici€ ct contrat, p. 
118:- Laurent, XVII, No. 55; Alexandresco. 
VI, p. 30, 33). 

Tau, ed. t-a, IV, $ 502, p. 66). 

Pand. Rom. 1926, [, 216. 

Za Asttel, obligaţiunea este nulă când 
condiţiunea este subordonată numai sin- 

gurei voințe a persoanei care se obligă, 
deoarece în acest caz, nu se poate forma 
o legătură juridică. (Pothier, Obligati- 
ons, No. 205; Demolombe, XXV, No. 314, 
515: Larombitre, Obligations, Art. 117%, 
No. 2, 6; Demante et Colmet de Santerre, 
Y, No. 94 bis, I; Mourlon, Il, No. 1196; Au- 
br ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 502, text şi 
nota 24, p. 66; Dalloz, Râp., Supplu Obh- 
gations, No, 451; Laurent, XVII, No. 56; 
Huc, VII, No. 246; Baudry ct Barde, Obli- 

gations, II, No. 780; Alexandresco, VI, p. 

30, 32, 33). , . 
- 5, Condiţiunea potestativă care dă loc 
la anularea convenţiunci, potrivit dispo- 

ziţiunilor art. 1174 c. civ, în. (1010 c. civ. 

rom.), nu este aceca a cărei îndeplinire 

depinde de voinţa debitorului, ci. aceea 

care face să depindă de această voință 
legătura însăși a obligaţiunii. (Aubry et 

G, Promisiunea făcută sub  condiţi- 
unea: „dacii voesc“ sau „dacă îmi place“ 

este nulă, deoarece este făcută sub o con- 
dițiune pur potestatiră.  (Pothier, Obli- 
zations, No. 205; Demolombe, XĂV, No. 
314, 515; Larombitre, Obligations, Art. 

1174, No. 11; Demante ct Colmet de San- 
torre, V, No. 94 bis Î; Aubry ct Rau, ed. 
4-a, IV, $ 502, p. 66; Dalloz, Rp. Obli- 

gations, No. 1147, 1150 urm;; Şupple Obli- 
gations.: No. 451; Laurent, XVII, No. 56; 

Flue, VII. No. 246: Baudry et Barde, Obli- 
gations, II, No. 780; Alexandresco, VI, p. 
30, 32). - : 

7 Deasemenea este nulă condiţiunea:' 

„dacă voi crede rezonabil, sau dacă voi 

crede de cuviință”, deoarece este pur po- 
tostativă. (Duranton, XI, No. 22; Demo- 
lombe,. XXV, No. 316; Larombitre, Obli- 

gations, Art. 1174, No. 3; Aubry et Rau, 
cd. 4-a, IV, S 502, text şi nota 25,.26, p- 

67: Alexandresco, VI, p. 30; Contra: Po- 

thier, Obligations. II, No. 48; Dalloz, R&p., 
Obligations, No. 1153). 

8, Deasemenea, este nulă condijiunea: 

„dacă sunt mulțumit“, deoarece este pur 
potestativă. (Demolombe, XXY, No. 316, 
517:. Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 302, p.- 
67; Alexandresco, VI, p. 30, 3t; Contra: 
Larombitre; Oblirations, Art. 1167, No. 7). 

9, Este valabilă condiţiunca inserată: 
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„dacă aceasta este rezonabil“ deoarece 
condițiunca nu este pur potestativă, ci 
aparține tribunalelor. să aprecieze dacă lucrul este drept şi rezonabil. (Demo- 
lombe, XXV, No. 318; Larombicre, Obli- gations, Art. 1167, No. 3; Aubry-et Rau, 
cd. 4-a, 1V, $ 302, text şi nota 27, 25 p. 
67; Laurent, XVI, No. 60). 

0. Deasemenea, este valabilă condi- 
țiunea formulată astfel: „iii voi plăti 
suma cutare dacă voi face sau nu voi 
face cutare lucru“, (Dalloz, Rep. Obli- 
gations, No. 1161). 

|. Deasemenea, este valabilă condi- 
jiunea: „când voi voi“ deoarece condi- 
[iunca constitue aci un termen. (Demo- 
ombe, XXV, No. 319; Larombicre, Obli- 
gations, Art. 1174; No. +; Demante ct Col- 
met de Santerre, V, No. 94.pis II; Dal- loz, Rep. Obligations, No. 1154, 1155; 
Laurent, XVII, No. 59; Comp.: Alexan- 
resco, VI, p.: 31), - : 
12. Deasemenea, este valabilă condi- 

iunea formulată: „când voi _putcă sau 
â (Demolombe, când voi aveă mijloace“. 

XĂYV, No. 520; Larombitre, Obligations, 
Art. 1174, No. 5; Laurent, XVII, No. 59; 
Huc, VII, No. 246; Comp., Alexandresco, 
VI, p. 31). ! 

13, Nu poate fi considerată ca o condi- 
țiune pur potestativă opțiunea acordată 
debitorului de a execută convenţiunea 
în două chipuri. (Dalloz, Rep. Suppl,, 
Obligations, No. 432), ” 14. Tribunalele vor apreciă în mod suveran dacă o obligaţiune este pură şi 
Șimplă sau cste supusă unei condițiuni potestative. (Laurent, XVII, No. 57; Bau- 
drv ct Barde, Obligations, II, No. 784; Alexandresco, VI, p. 31). 

15, Deasemenea, . tribunalele vor a- 
preciă în mod suveran dacă o condiţiune 
pusă de părţile contractate este pur po- 
testativă în sensul prevăzut de art. 1174 
c. civ. în. (1010 ec. civ. romM.), sau numai 
simplu potestativă în sensul prevăzut de 
art. 1170 e. cir. fr. (1006 c. civ. rom.). (Aiexandresco, VI, p. 53). 

6, Obliraţiunca poate fi contractantă 
sub o condijiune potestativă din partea unei terțe persoane, cum ar fi în cazul unei vânzări făcute sub condițiune ca pre- țul să fie fixat de o terță persoană, caz în care vânzarea nu are loc dacă terța per- - soană .nu' fixează prețul. 

ÎI, p. 33). - . | 
__ 47 Dacă însă preţul vânzării va ră- mâne să fie fixat de cumpărător după simpla sa voinţă, vânzarea nu este vala- bilă. (Larombitre, Obligations, Art, 1174, No. 8; Troplong, Vente, Î, No. 151: Laurent, IV No. 73; Alexandresco, VI, p.:3%, 54), 

(Alexandresco, 

18. In contractele sinalagmatice, după o părere, nulitatea obligaţiunei uneia din părțile contractante, prin aplicaţiunea 
dispoziţiunilor art. 1174 c. civ. fr. (1010 c. 
civ. rom.), aduce nulitatea obligaţiunei ce- leialte părţi contractante, deoarece în a- ceste contracie, obligaţia uneia din părți 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE Art. 1010 

depinde de obligaţia celeilalte părţi con- 
tractante. (Dalloz, hâp., Obligations, No. 
1148). 
19. După altă părere dominantă, în- . 

"trun contract sinalaxmatic, partea care 
nu este obligată decât sub o condiţiune 
pur potestativă poate cere executarea 
obligaţiunci contractată de cealaltă parte 
şi în acest caz, ca însăşi este datoare să-si 
execute obligaţiunca pe care -a 'contrac- 
tat-o. (Demolombe, NAVY, No. .323 urm; 
l.arombitre, Obligations, Art. 1174, No. 
11; Demante et Comet de Santerre, V, 
No. 94 bis, IV; Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 1145; Laurent, XVII, No. 04; Huc, 
“VII, No. 246; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, II, No. 782). 
20. In baza acestui principiu, se de- cide că vânzareu pe încercate este vala- bilă. (Larombitre, Obligations, Art. 1174, No. îi urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 302, p. 67; Dalloz, R€p, Obligations, No. 1149). | 
22|, Este valabilă obligaţiunca când ca cste contractată pur şi simplu însă numai rezoluţiunca ci este subordonată unci condițiuni potestative, deoarece art. 1174 c. civ. fr. (1010 e. civ. rom). nu pre- vede nulitatea decât pentru obligaţiunile contractate sub o condiţiune potestativă. (Demolombe, XXV, No. 328; Larombitre, Obligations, Art, 1i7i, No. 17 urm; Aubry et Rau, ed, 1-a, IV, S$ 302, p. 67; Dalloz, A Obligations, No. 1162: Suppl.,  Obligations, "No. 436; Laurent, XV No. 63, 66; Iuc, VII, No. 246; Bau- dry ct Barde, Obligations, II, No. 78; Contra: Demanie ct Colmet de Santerre, VII, No. 94 bis, III). . e 
22, Este» valabil stipulată facultatea de a rezilia contractul după un timp de încercare, deoarece în acest caz, această facultate trebueşte considerată cu'o rezervă care tinde a nu se încheiă definitiv con- tractul decât după termenul de încercare. (Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 454; Alexandresco, VI, p. 32, 33). : 
3. A se vedea: art. 1006 din codul civil cu notele respective, 

Jurisprudență. 

(Continuare dela 1924 până 1a 1927), 
1. Pentru ca potrivit dispoziţiilor art. 1010 din codul civil, obligaţiunea să fie nulă, ca contractată sub o condiţiune po- „testativă, trebuie ca părțile contractante să fi stipulat ca însăşi legătura juridică dintre ele să depindă de o manifestare de: voinţă ulterioară din partea aceluia care se obligă şi ' cu privire la presta-' țiunea sa personală. (Trib. Ilfov S. 1, com. 1109 din 18 Decembrie 1924, Drep- tul 23/1925), . 2, O obligaţiune contractată numai atunci poate fi considerată ca nulă, când 

este contractată sub o condiţiune potes- tativă, ceeace în speţă nu există, (C. Apel 
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Art, 1011 DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

Craiova II, 63 din 1925, Curierul Judiciar 

20/1923). 

Codul civil 

2, A se vedcă: art. 1445, nota 8; art. - 
1456, nota 4. 

Art. 1011. — implinirea condiţiunii trebuie să se facă astiel 

cum au înțeles părţile să îie:făcută..(Civ. 977, 1012 urm.; Civ. 

Fr. 1175). 
Tezt. fr. Art. 1175. — 'Loute condition doit ctre accomplie de la manitre 

que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le făt. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Apreciere suverană 1, 14, | 
33, 

Arhitecţi 27, 
Bani 17, 18, 22. 
Căsitorie 5, 6 
Căsătorie putativă 6. 
Condiţiune î urm. 
Condiţiune de a da 10,17, 

22, 25, 
Condiţiune dea face 11— 

14, 23—26. 
Condiţiune ilicită 32, 

25, 2%. 
Donaţiune 19, 
Eroare 9, 
Femee măritată 3, 
Incetare din viaţă +4, 12, 

14, 18. 
Indivizibilitate 15—18, 22, 

24, 26—28, 
Indoială 31. 
Intenţiune 1, 2, 3, 23. 
Interpretare 1, 2, 3, 14, 33 
Interzişi 34, 

- Condiţiune potestativă 13, | Alinor 2, 34. 
15, Moarte 4, 12, 14, 18, 
Condiţiune pur cazuală 
15 Nulitate 32, 

Plata în aur 3. : 
Plata unei sume de bani 

17, 18, 22, 
Pluralitatea de condițiuni 

„98, 29, 
Reliquat 8, 9. 
Repetiţiune 20, 
Socoteli 8, 9. 
Tutor 3. 

Condiţiune rezolutorie 21. 
Condiţiune suspensivă 7, 

” 1 
Conjuncţiune 28, 30, 31. 
Construcţiuni 27. . 
Copii 4. 
Deces 4, 12, 13,18. . 
Disjunctivă 28, 30, 32, 
Divizibilitate 19, 20, 23,   

Doctrină, 

"1, Potrivit dispoziţiunilor art. (175 c. 
civ. în. (1011 c. civ. rom.), tribunalele vor 
trebui să cerceteze care a fost inten- 
țiunea părţilor când au inserat o condi- 
țiune în convenţiunca lor. (Pothier, Obli- 

.gations, No. 206; Demolombe, XXV, No. 
550; Larombiere, Obligations, Art. 1175, 
No. 1, 2; Demante ct Colmet de Santerre, 
V, No. 95, 95 bis; Aubry et.Rau, ed. 4-a, 
1V, $ 502, text şi nota 50 p. 68; Dalloz, 
R€p., Obligations No. 1230; Suppl., Obli- 
gations, No. 486; Laurent, XVII, No. 68, 
69; Huc, VII, No. 251; Baudry et Barde, 
Obligations, II, No. 790; Alexandresco, 
VI, p. 43). i . 
„Ba Interpretarea  condițiunei inserate 
întrun contract va trebui să se facă 
după întențiunea comună a părților con- 
tractante. Astfel, dacă o convenţiune a 

„fost încheiată: sub, condițiunea de a se 
_da un lucru unui copil minor, acest lu- 

cru sc va predă tutorului care yepre- 
zintă pe minor, iar nu minorului însuşi. 
(Pothier, - Obligations, No. 206; Demo- 
lombe, XAV, No. 332; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1175, No. 3). 

3, Deasemenea, când  obligațiunea a 
fost contractată sub condiţiunea de a se 
plăti de exemplu, 25 ludovici de aur, 
condiţiunea va îi interpretată că se va 
putcă plăti această sumă şi în bilete 'de 
bancă sau în monedă de argint, afară 

Moştenitori 12, 14, 18, 19. 

de cazul când se va stabili că intenţiunea 
părților a fost a se plăti suma efectiv 
în monede de aur. (Pothier, Obligations, 
II, No. 206; Demolombe, XXV, No. 332; 
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
95 bis). 

2, În cazul' când sa inserat condiţi- 
unea: „dacă moare fără copii“, condi- 
iunea nu se consideră ca îndeplinită 
dacă persoana căreia i sa impus" condiţi- 
unca, moare şi nu lasă decât un singur 

copil. (Larombire, Obligations, Art. 1175, 

No. 9 urm.; Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 1254). 

5, Condiţiunea inserată întrun con- 

tract: „dacă se căsătoreşte“, nu se va 

consideră îndeplinită decât dacă are loc 
o căsătorie valabilă. (Dalloz, Rcp.; Obli- 
gations, No. 1236). , 

G. Daci însă persoana căreia i se im- 
pune această condiţiune contractează o 
căsătorie putativă, condiţiunea se va con- 
sideră îndeplinită. (Larombiăre, Obliga- 
tions, Art. 1175, No. 14 urm.; Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 1236), 

7. Obligaţiunea  contractată sub con- 
dițiune suspensivă nu este perfectă şi nu 
poate fi executată, decât atunci când va 
fi îndeplinită în total condițiunca. (Dal- 
loz, R€p., Obligations, No. 1256). 
„8, Asticl, condiţiunea de a se da soco- 

teli, nu poate fi considerată ca îndepli- 
nită decât după ce se va îi plătit reli- 
uatul rezultat din încheerea socotelilor. 

(Dalloz, R6p., Obligations, No. 1236). 
9, Dacă însă nu sa plătit tot reliqua- 

tul. din eroare: şi fără fraudă, 
țiunea va fi considerată ca îndeplinită. 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 1236). 

10. Condijiunea de a da poate fi. în- 
nlinită în general, nu numai de persoana 
desemnată prin convenţiune, ci şi de orice 
altă persoană în numele acesteia. (Pothier, 
Obligations, IL, No. 207; 
XXV, No. 535; Larombitre, Obligations, 
Art. 1175, No. 4, 5; Aubry ct Rau, ed. 
4-a, IV, $ 502, text şi nota 32, p. 6S; Lau- 
rent, XVII, No. 72; Huc, VII, No. 251; 

“ Baudry et Barde, Obligaiions, II, No. 791;, 
Alexandresco, VI, p. 43). 

1 |. In cazul când condiţiunea este de 
a face, se va cercetă dacă obligațiunea 
de a face este personală celui obligat sau 
dacă poate fi executată de altă persoană... 
(Pothier, Obligations, II, No. 207; Demo- : 
lombe, XXV, No. 333; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1175, No. 4 5; Aubry et 

Ss 
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Rau, ed. s-a, IV, $ 502, p. 68; Laurent, XVII, No. 72; Ilue, VII, No. 251; Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 791), 2, Acceaș soluțiune va aveă loc în cazul când încetează din vicață acel o- bligat a execută o condiţiune de a face şi se va cercetă în acest caz dacă obliga- fiunea de a face poate fi executată de moştenitorii săi, (Demolombe, XV, No. 354; Larombiere, Obligations, Art. 1175, No. 6; Laurent, XVII. No. 71; Baudry ot Barde, Obligations, II, No. 792; Alexan- dresco, VI, p. 43). 
3. Deasemenea, acceaș soluțiune și acceaş distincțiune se va aplică şi în cazul când este vorba de o condiţiune potestativă, adică de o condițiune 'subor- donată unui fapt a cărui înc eplinire de- pinde, de voința uneia ' dintre părţi. (Pothicr, Obligations, II, No. 208; Demo- lombe, XXV 

No. 71). 
14. Tribunalele vor interpretă în mod suveran _convenţiunea părţilor Şi vor apreciă dacă condiţiunea de a face este personală celui obligat sau poate fi exe- cutată_ şi de moștenitorii acestuia. (Po- thier, Obligations, II, No. 207; Demolombe, XAYV, No. 333, 334; Larombitre; Obliga- tions, Art. 1175, No. 6; Huc, VII, No. 251; Alexandresco, VI, p; 45). Pi 
15. Indeplinirea condițiunei stipulată întrun contract este indivizibilă, atât în 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

> No. 535; Laurent, VII, 

cazul când condițiunea este pur cazuală - cât și în cazul când ca cste potestativă. (Pothicr, Oblisations, No. 215 urm.; De- molombe, XXV, No. 356;  Larombiăre, Obligations, Art. 1173, "No. 51 urm; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, S 302, p. 68; Dalloz, Rcp., Obligations, No. 1237; Bau- dry et Barde, Obligations, II, No. 793). 16, Această soluţiune are loc chiar în cazul când obiectul condițiunci este disizibil. (Dalloz, Rcp., Obligations, No. 1237). i . , - 
17. Asticl, condiţiunea de a plăti o sumă de bani, nu se va considera înde- plinită decât atunci când se va fi plătit întreaga sumă, cu toate că o sumă de bani este divizibilă. (Pothier,  Obliga- tions, No. 215 urm; Demolombe, XXV, No. 536; Lerombier, Obligations, Art. 1175, No. 51 urm.; Aubry ct Rau, cd. 4-a, IV, $ 302, p. 63). 
18. Această soluțiune are -loc, chiar în cazul când cel căruia îi este impusă condiţiunea, a încetat din vicaţă, caz în care condiţiunea sc va consideră înde- plinită după plata întregei sume de bani, cu toate că obligaţiunea sa divizat de drept între moştenitori, deoarece înde- plinirea condiţiunei rămâne indivizibilă. (Demolombe, XXV, No. 537; Larombiere, Obligations, Art, 1175, No.. 54; Aubry et 

au, ed. 4-a, IV,-$ 50%, text şi nota 31, 
p. 6$).: 

nu are efect decât în parte, cum ar fi in cazul când lucrul aparține în parte 
unui terţ, sau când o donaţiune a fost 

19. In cazul însă când convențiunea . 

"Obligations, Art. 117, N 

Art, 1011 

redusă prin rezerva moștenitorilor, exe- cutarea  condițiunei poate fi divizată. (Larombitre, O ligations, : Art 1175, No, 52; Dalloz, Rp. Obligations, No. 1232). 20, In acest caz, condițiunea este con- siderată îndeplinită prin plata părții care, trebueşte menținută, iar dacă s'a plătit în întregime, va fi loc la cexerci- tarca  acțiunei în repetițiune pentru ceeace s'a plătit mai mult. (Dalloz, Rep. Obligations, No. 123%). 
21. Aceste soluţiuni îşi găsesc apli- caţiunca atât în caz de condițiune sus- pensivă, cât şi în caz de con ițiune re- zolutorie. (Dalloz, Rep., Obligations, No, 1237). 
29, În cazul când condiţiunea constă din plata unci sume de bani la mai multe persoane, condiţiunea se consideră îndeplinită numai după plata întrege sume la aceste persoane. (Larombicre, Obligations, Art. 1175, No. 39; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1958). 
23, In cazul când condiţiunea constă în a face un lucru în favoarea mai mul- . tor persoane, această condițiune poate . fi divizată dacă îndeplinirea cei este di-. vizibilă; dacă sarcina este micşorată, se va micşoră şi dispoziţiunca. (Dailoz, Rep., Obligations, No. 1238). 

A, Dacă însă condiţiunea de a face este indivizibilă, nu poate avea loc nici '0 reducțiune. (Dalloz, Rep, Obligations, No. 1238), 
25, În cazul când, condijiunca este impusă la mai multe persoane şi când lucrul sau faptul care face obiectul con- dițiunei este divizibil, creditorul poate să ceară lucrul plătind partea sa, (La- rombitre, Obligations, Art. 1175, No. 58, Dalloz, Rp. Obligations, No. 1239). 26. Dacă însă faptul este indivizibil, îndeplinirea 'nu se poate face numai în parte, (Dalloz, Rep. Obligations,. No. 1239). - : 
241, Asticl, dacă s'a impus la doi ar- itecți  condiţiunea de a clădi 'o casă, condițiunea nu va fi considerată îndepli- nită decât după ce s'a clădit în întregi-: me casa. (Dalloz, Rep, Obligations, No. 1239). , . 28. In cazul când sa contractat o obligaţiune sub mai multe condițiuni : care sunt reunite prin o particulă con- junctivă, pentru ca obligaţia să ia naş- tere sau să fie rezolvată, trebueşte să fie îndeplinite toate. aceste condițiuni. (Demolombe, XXV, No. 558; Larombitre, 

0. 24 urm.; Dal- loz, Rep., .Obligations. No. 1234). 
29. In cazul. când s'a . contractat o obligațiune sub maj multe condițiuni care, sunt separate prin . disjunctivul „Sau“, ajunge ca numai una dintre con- ițiuni să se îndeplinească. (Demolombe, 
LV, No. 538; Larombitre, Obligations, Art. 1175, No. '24 urm.; Dalloz, Rep. O- bligations, No. 1234). . 
20. Câtcodată se poate luă conjunc- 
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tiva pentru disjunctiva şi invers. (Dal- 33, In cazurile precedente, tribuna- 

oz, Râp., Obligations, No. 1234). - lele vor căută să constate în interpreta- 

34, În caz de îndoială, se va decide rea lor, care a fost voința părților con- 

că sunt legate condiţiunile. prin conjunc-  tractante. (Dalloz, _Râp.,. . Obligations, 

tivă. (Dalloz, Râp.,  Obligations, No. No. 1238; Laurent, XVII, No. 70: Huc, 

1234). . VII, No. 251; Baudry ct Barde, Obliga- 

D, In cazul când convenţiunea este  tions, JI, No. 797). 

încheiată sub două condițiuni disjunctive, . 34. Minorii, interzişii şi femecle mă- 

din care una este ilicită; convențiunea ritate, pot îndeplini ei însăşi condi- 

va fi nulă în întregime, debitorul ne-  ţiunile, fără nici o autorizaţie. (Larom- 

având dreptul să se ofere a îndeplini  bitre, Obligaiions, Art. 1175, No. 40; Dal- 

condiţiunea licită. (Dalloz,  Rep., Obliga- loz, Rep., Obligations, No. 1235). 

- tions, No. 1235). 

Art. 1012. — Când obligaţiunea este contractată sub condi- . 

țiunea că un eveniment oarecare se va întâmplă într'un timp îixat, 

condițiunea este considerată ca neîndeplinită, dacă timpul a 

expirat fără ca evenimentul să se întâmple. 

| Când timpul nu -este fixat, condițiunea nu este considerată ca 

căzută, decât când este sigur că evenimentul nu se va mai 

întâmplă. (Civ. 925 urm., 1013, 1200, 1202; Civ. Fr. 1176). 

Tezt. fr. Art. 1170. — Lorsquune obligation est contractâe sous la con- 

dition qwun v&nement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censâe 

defaillie lorsque le: temps est expir6 sans que L'&venement soit asriv€. Sil n'y 

â point de temps fixe, la condition peut toujours âtre aceomplie; et elle n'est 

censte defaillie que lorsquiil est devenu certain que Pâvânement n'arrivera pas. 

Doctrină. “ întâmple într'un timp determinat, con- 
dițiunea se consideră ca  ncîndeplinită 

La A se vedea: art. 1013 din codul ci- , dacă timpul a expirat fără ca acel fapt 

„vil cu notele respective. să se producă şi aceasta fără a fi nevoie 

, 5 ca debitorul să fie pus în întârziere, iar 

Jurisprudenţă, oblizaţiunea care a fost astfel condiţional 

: > încheiată urmează a fi considerată ca şi 

(Continuare dela 1924 până la 1927). cum nu ar fi existat niciodată. (Trib. 

(.„ Când obligaţiunea este contractată Ilfov $. IV, c. €., 4S7 din 12 Martie 1935, 

“sub -condiţiunea ca un anumit fapt să se Dreptul 24/1925). . 

Art. 1013. — Când obligaţiunea este contractată sub condiți- 
unea că' un eveniment n'are să se întâmple într'un timp detipt, 

această condiţiune este îndeplinită, dacă timpul a expirat, fără ca 

evenimentul să se îi întâmplat; este asemenea îndeplinită, dacă 

înaintea termenului este sigur că evenimentul. nu se va mai 

„ întâmplă; dacă nu este timp determinat, condițiunea este înde- 

plinită numai când va îi sigur că evenimentul mare să se mai 
întâmple. (Civ. 1012; Civ. Fr. 1177). Ia 

Tezt. fr. Art, 1177. — Lorsquwune obligation est contraetee sous la con- 

dition' qwun €venement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est” 

accomplie 'lorsque ce temps est expir€ sans que l'6v6nement soit arrivâ: elle 

Vest Egalement, si avant le terme il est certain que Vâvenement n'arrivera pas; 

et sil n'y a pas de temps dâtârmin, elle. n'est “accomplie que lorsquiil est 

  

. . 7 . 3 . 
certain que l6renement n'arrivera pas. , 

INDEX ALFABETIC 16, 17, Condiţiune suspensivă a- 

-(la doctrină). Condiţiune neindeplinită firmativă 2 : 

DIR I a „2 7, 15. ” Dărâmare 7, 

Acţiune (8, Condiţiune îndeplinită 1,  Condiţiune potestativă 3, Deces 4, î3, 17. 

Căsătorie 4, 5. 4, 6,8, 16, ” 17, 18, 19, - - | Divorţ 4: . 

Condiţiune 1 urm. "|! Condiţiune mixtă & Condiţiune pozitivă 13, | Efecte 4. 

Condiţiune cazuală 3, 19, | Condiţiune negativă 7, 8, 14, î5, 17, ” „| Evenim. viitor şi necert 2, 
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Moarte 4, 14, 17, 
Moştenitori 14, 
Nulitate 5, 
Prorogare 11, 
Punere în întârziere 2, 
Termen 9—12, 48. 
Vădur 6, . 

Incapabili 42, 
Excepţiune 3. 

Incetare din viaţă 4, 13, 
17, 

Intenţiune 1, 
Inutilitate 1, 
Minori 12, 

" Doctrină, 

Î. Articolele 1176 -Şi 1177 e. cir. fr, (1012 și 1015 c. civ. rom.),. prevăd cazu- rile când condiţiunea se consideră ca în- deplinită şi când se consideră ca ncînde- :- plinită; dealtfel, aceste articole chiar dacă nu ar fi existat în codul civil, so- luţia ar fi fost aceeaș, deoarece ele sunt consecințele logice ale naturii condiţi- unci și  infențiunei părților.  (Alexan- dresco, VI, p. 44). 
2. Potrivit dispoziţiunilor art. 1176 e. civ. În. (1012 c. civ, rom-), când obliga- țiunea este contractată sub condiţiunca ci un eveniment viitor şi necert se va 

întâmpla întrun timp anume fixat, adică 
sub  condițiunea suspensivă afirmativă, condiţiunea este considerată ca ncinde- plinită dacă timpul a expirat, fără ca evenimentul să se întâmple; pentru ca 
această soluţiune să aibă loc, nu este nevoie ca debitorul să fie pus. în întâr- 
ziere. (Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 490; Laurent, XVII, No. 73; Alexan- 
drescu, VI, p. 44). 

3. Condiţiunile  cazuală, potestativă 
sau mixtă trebuese îndeplinite în terme- nul îixat prin convenţiune; dacă cele nu 
au fost îndeplinite în termenul fixat sunt 
considerate ca  neîndeplinite, deoarece legea” nu admite altă excepțiune decât aceca prevăzută de art. 1178 e. civ. În. 
(1014 e: civ. rom).: (Demolombe, XXV, 

Larombitre, 

4-a, LV, S 502, p. 69; Dalloz, Rep, Oblira- tions, - No.. 1241: Suppl,, Obligations, No. 490: Laurent, XVII, No. 73; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 799, 799). - 

dia Odată condiţiunea “îndeplinită, ea îşi produce efectul chiar dacă urmările îndeplinirei sale ar încetă ulterior, Ast- fel, condițiunea de a se căsători este în- deplinită prin efectuarea căsătoriei, chia: dacă ulterior căsătoria sar desface prin divort sau moarte. (Demolombe, V, No. 354;. Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, 3 50, text şi nota 59, p. 70; Dalloz, Rep., Obli- 
gations, No. 1249; Laurent, XVII, No. 73; Baudey et Barde,. Obligations' II, No: 
796). 

5, Dacă însă căsătoria a fost anulată, condițiunea nu poate fi considerată ca îndeplinită. (Dalloz, R&p., Obligations, No. 1249). - | 
6. Unele condițiuni nu pot fi îndepli- ite decât printr'un fapt permanent. Astfel este condițiunea de a rămâne vă- uv,. de a purtă numele dispunătorului, 

etc. (Larombitre, Obligations, Art. 1176— 
1177, No. 11, 12; Dalloz, Rep., Obligations,, 
No. 1249). . 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

DN 10. In aceste cazuri, 
ficult 

Obligations, Art. . 
1176—4177, No. 1, 2; Aubry et Rau, cd. 

Art. 1013 

1„_In cazul când 'condiţiunea este ne- sativă, condițiunea va fi considerată în mod irevocabil ca nciîndeplinită de în- dată ce s'a comis contravenţiunea. Astfel, în cazul unei condițiuni de a nu dărâmă 
O casă. condiţiunca este irevocabil consi- derată ca neîndeplinită de îndată ce sa dărâmat casa, chiar dacă ulterior s'ar face o nouă construcțiune în locul celei dă- rămate. (Demolombe, XXV, No, 342; La- rombicre, Obligations, Art, 1176—1172, 
No. 13;  Dalloz, Râp., Obligations, No. 1233; Alexandresco, VI, p. 46). 

8. Condiţiunea negativă este - conside- rată îndeplinită dacă: înainte de. termen, este sigur că evenimentul nu va 'avcă loc. (Larombiăre, Obligations, Art. 1176— 1177, No. 14; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1254). > - 
9. In cazul când s'a pus un termen nu numai condiţiunei, ci însăşi conven- țiunci, obligaţiunea nu poate ii cexigibilă decât după ajungerea termenului, chiar dacă, este sigur înaintea. termenului că evenimentul nu. se va întâmplă, deoarece in acest caz obligaţiunea nu mai este condiţională, ci pură şi simplă şi exccu- tarca ci sa amânat până la ajungerea termenului. (Larombitre, Obligations, Art. 1176—1177, No. 10; Demante et Colmet de Santerre, V, No. '96 his I; Dalloz, Râp., Obligations,. No. 1254; Baudry et Barde: Oblirations, IL No. S01). - N 

există mare di- aie de a se distinge termenul pus condiţiunii de termenul pus însăşi obli-: Faivnei. (Dalloz,- Rep., Obligations, No. 1954). a a 
| |. Termenul stipulat expres de către părți în cazurile arătaţe :mai sus nu poate Îi prorogat de tribunale. (Demo- lombe, XXV, No. 540; Larombitre, Obli- gations, Art. 1176—117z, No, 3: Laurent, AVII, No. 35; Alexandresco, VI, p. 44), _[2, Acest termen curge contra oricăror persoane, chiar contra minorilor şi altor incapabili. (Demolombe, NAV, No. 340; 'Sprombiere, Obligations, Art, 1176—1177, .No. 6). - : 
13. In cazul când nu s'a fixat nici un termen, condiţiunile pozitive vor putea Îi oricând executate. (Pothier, Obligati- ons, LI, No. 209; Demolombe, XĂV, No. 541: Larombicre, Obligations, Art, 1176— 1177, No. 7; Dalloz, Rep. Obligations, No. 1255; Supl Obligations, No. 49%; Lau- rent, XVII, No. 24; Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 800; Alexandresco, VI, p. 44). 
14. În acest caz, condiţiunile pozitive vor putea fi executate, chiar. după moartea obligatului, de către moştenitorii acestuia, dacă ele nu sunț personale şi pot fi executate în mod valabil de TNOŞ- tenitori. (Demolombe, XXV, No. 34; Larombitre, Obligations, Art. 1176—1177, No. 7; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1255; Suppl., Obligations, No. _498; Laurent, AVII, No. 74; Baudry et Barde, Obliga- . tions, IL, No. 800). ae 

— 6033 —



Art. 1014 ” 

15, Deasemenea, în acest caz, condi- 
țiunile vor fi considerate ca neindepli- 
nite, numai dacă va fi sigur că evenimen- 
tul nu va putea să aibă loc. (Demolombe, 
XAV, No. 341; Larombitre, Obligations, 
Art. 1176—1177, No. 7; Dalloz, Rep., Obli- 
gations, No. 1255; Suppl., Obligations, No. 
498; Laurent, XVII, No.: 74; Baudry cet 
Barde, Obligations, II, No. $00; Alexan- 
dresco, VI, p. 4%). 

16. In cazul când nu sa fixat nici un 
termen, condițiunea negativă va îi con- 
siderată îndeplinită numai când va h 
sigur că evenimentul nu: va putea avea 
loc. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 1255; 
Suppl., Obligations, No. 498). 

17, Acel care s'a obligat sub o condi- 
țiune potestativă fie pozitivă fie nega- 
iivă, nu poate fi obligat să îndeplinească 
condițiunea, deoarece aceste feluri de 
condițiuni pot fi îndeplinite până la în- 
cetarea din viață a celui" căruia îi sunt 
impuse. (Dalloz, R&p., Obligations, No. 
1256). 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE Codul civil 

18. In cazul unci condițiuni potesta- 

tive a unui fapt care stă în puterea cre- 

uitorului sau debitorului să fie îndeplint, 
după o părere, tribunalele pot interveni 

să se fixeze un termen pentru îndepli- | 

nirca condiţiunei. (Pothier, Obligations, 
II, No. 209; Duvergier sur Toullier, VL, No. 
624, nota 21; Demolombe, XXV, No. 248, 
547 urm.; Demante ct Colmet de Santerre, 
Y, No. 96 bis, II; Dalloz, Rep., Obligati- 

ons, No. 1256: Suppl., Obligations, No. 
499: Comp.: Alexandresco, VI, p. 4, 45). 

19. După altă părere, dispoziţiunile 
art. 1176 şi t177 c. civ. în. (1012 şi 1015 c. 
civ. rom.) nefăcând nici o distineţiune, vor 

trebui să se aplice în mod riguros, în 
toate cazurile, fic că este vorba de o 
condițiune cazuală, fie că este vorba de 

o condiţiune potestativă.  (Toullier, VI, 
No. 626 urm.: Larombiere, Obligations, 
Art. M176—1177, No._9, 18, 19; Laurent, 
NVII, No. 75: Huc, VII, No. 252; Baudry 

ct Barde, Obligations, II, No. 800). 

Art. 1014. — Condiţiunea este reputată ca îndeplinită, când 

debitorul obligat sub 'această condiţiune, a împedicat îndeplinirea 

ei. (Civ. 998, 1010, 1200, 1202; Civ. Fr. 1178). 

Text. fr. Art. 1178. — La, condition est r6putte accomplie lorsque c'est le 

dtbiteur, oblig& sous cette condition, qui en a empâeh& laccomplissement. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acte succesive 7, Greşală 2, 12. 
Caz fortuit 9, 10, Impedecare î, 3, 4, 5, 7— 
Contiţiune 1 urm. 10, 

Intenţiune îi. 
Neglipenţă 2. 
Prejudiciu 4, 
Prezumpţiune î. 
Probă 3, 4. 
Proprietar 13. 
Provuca:e 8 
Raţiune î, 
Refuz 13. 
Terţe persoane: 9, 10, 13. 
Vindere-cumpărare fă, : 

Condiţiuni cazuale 10, 
Condiţiuni mixte 10. 
Condiţiuni potestative 6, 

Crrdituri 3, $, 8, 9. 
- Culpă 2, 12, 
Daune-interese 1, 
Debitor 1—7. 
Dovată 3, 4. 
Executare 12, * 
Exerciţiul unui drept 5,6. 
Forţă majoră 9, 10, 

Doctrină. 

1. Potrivit: dispoziţiunilor art. 1178. c. 
civ. În. (1014 c. civ. rom.), când condiţiunea 
nu 'se îndeplineşte din cauza debitorului, 
obiigat sub această condiţiune, care a 
împiedecat îndeplinirea ei, condiţiunea 
este reputată ca îndeplinită;. raţiunea 
acestei  dispozițiuni este că în acest 
caz,: debitorul  datoreşte  daune-interese 
şi legea evaluează ca însăşi dauna, 
considerând că îndeplinirea . condiţiunei 
este prezumată. (Demolombe, XXV, No. 
249; Larombitre, Obligations, Art. ' 1178, 
No. 1, 2; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 302, 
text și nota 37, p. 70; Dalloz, Râp., Obli- 
gations, No. 1241; Suppl., Obligations, No. 
491; Laurent, XVII, No. 76; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 802; Alexan- 
dresco, VI, p. 46, 47). - , 

9, Pentru ca dispoziţiunile art. 1178 c; 
civ. în. (1014 c. civ. rom.), să-și găsească 
aplicațiunea, trebueşte ca să existe . din 
partea debitorului o greșală sau ncelijenţă, 
deoarece numai în acest caz, neîndepli- 
nirca condiţiunei din faptul său poate să-i 

„fie imputabilă. (Demolombe, XXV, No. 
249: Larombitre, Obligations, Art. 1178, : 
No. 7; Laurent. XVII, No. 76; Baudry et 
Barde, Obligations, Il, No. 803; Alexan- 
dresco, VI, p. 47). 

3, In aplicaţiunea .dispoziţiunilor art. 
„1178 e. civ. îr..(1014 ce. civ.: rom), credi- 
torul nu este oblizat să dovedească că fără 
îmniedecarea “debitorului, condiţiunea s'ar 
fi îndeplinit. (Larombitre, Obligations, 
Art. 1178, No. 10; Aubry et Bau, cd. 4-a, 
IV, $ 502, text şi nota 58, p. 70; Dalloz, 
Rp. Suppl.,_ Obligations, No. 491; Lau- 
rent, XVII, No. 76; Baudry et Barde, O- 
bligations, “II, No. S07; Alexandresco, VI, 
p. 47). i 
“Zu Debitorul poate dovedi că chiar 

dacă nu ar fi existat picdeca pusă de . 
i cl, condijiunca nu s'ar li îndeplinit, caz 

în care el nu poate fi făcut responsabil, 
deoarece creditorul nu a încercat nici un 
prejudiciu. (Laurent, XVII, No. 76; A= 
lexandresco, VI, p. 47). - | 

5, Când îmoiedecarea provine din. exer- 
citarea unui drept al debitorului contra 
creditorului condiţional, iar nu din o sim- 
plă schimbare de voință din partea debi- 
torului, condiţiunea nu va fi reputată ca 
îndeplinită. (Demolombe, XXV, No: 330; 

   



Codul civil 

Larombitre, Obligations, Art. 1178, No. 6; 
Aubry ct Rau, cd. 4-a, |V, $ 302, text şi 
nota 37, p. 70; Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 124%; Suppl., Obligations, No. 49; 
Baudry et Barde, Oblirations, II, No. 805; 
Alexandresco, VI. p. 47). : 

RR. Dispoziţiunile art. 1178 c. civ. îr. 
(1014 c. civ. rom), nu-şi găsesc aplica- 
țiunea în cazul unei condițiuni potesta- 
tive din partea debitorului, deoarece în 
acest caz, debitorul uzează de un drept 
al său, neîndeplinind un act dela care îi 
eră permis să se abţie, (Demolombe, XAV, 
No, 551, 352; Larombicre, Obligations, Art. 
1178, No. 4; Demante ct Colmet de San- 
terre, YV, No. 97 bis, [l; Dalloz, jhep, 
Obligations, No. 1242; Suppl., Obligations, 
No. 493; Laurent, XVII, No. 76; Huc, VII, 
No. 253;. Baudry et Barde, Obligations, II, 
No. $06; Alexandresco, VI, p. 47): 

Za In cazul când oblisaţiunca se exer- 
cită prin mai multe acte succesive, condi- 
țiunca va fi considerată ca îndeplinua 
faţă de fiecare din actele particulare pe 
care debitorul le-a împiedecat. (Larom- 
bitre, Obligations, Art. 1178, No. 13; Dal- 
loz, Rep., Obligations, No. 1243). 

8. Creditorul nu are dreptul să se pre- 
valeze, când prin faptul său a împiedecat 
îndeplinirea condițiunei sau a provocat 
realizarea ei. (Dalloz, Râp., Suppl., Obli- 
gations, No. 492; Baudry et Barde, Obli- 
gations. II, No. 808). 

9. Condiţiunca nu trebucşte reputată 
ca îndeplinită, când împiedecarea îndepli- 
nirei ci provine, dinir'un caz de forţă ma- 
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joră sau din voința unei terțe persoane 
şi când nu a depins de creditor ca con- 
«dipunea să se îndeplinească. (Demolombe, 
XĂV, No. 555; Larombitre, Oblisations, 
Art. 1176—1177, No. 4; Aubry et Rau, 
cd. 4-a, IV, $ 502, text şi nota 34%, p. 69; 
Dalloz, Rep., Obligations, No. 1244; Lau- 
rent, AVII, No. 7; Alexandresco, VI, p. 
+7, 485). ” 

10. Această soluţiune îşi găseşte anli- 
caţiunea la condițiunile potestative şi . 
mixte ca şi la condiţiunile cazuale,. (Dal- 
loz, Rcp., Obligations, No. 1244; Laurent, 
XVII, No. 7z; Îluc, VII, No. 253; Baudry 
ct Barde, Obligations, II, No. 794; Alexan- 
dresco, VI, p. 47, 48; Contra: Larombicre, 
Obligatioas, Art. 1178, No. 16). : 

Î.„ In accastă materie, tribunalele vor.: 
trebui înainte de toate să cerceteze care a 
fost  intenţiunea * părţilor contractante. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 494). 

(2. Sunt unele cazuri când condiţiunea 
trebuceşte considerată executată, deşi nu 
s'a îndeplinit fără greșala celui care tre- 
buiă s'o îndeplinească. (Dalloz, Rep., O- 
bngations, No. 1244; Suppl., Obligzations, 
No. 493; Comp.: A iexandisco, VI, p. 49). 

13, Astlel, condițiunea va fi conside- 
rată ca îndeplinită, în cazul când un pro- 
prictar vinde casa sa cu condiţiunca ca 
cumpărătorul să plătească o sumă de bani 
unci terțe persoane şi această persoană 
refuză _a primi suma stipulată. (Dalloz, 
Nâp., Obligations,- No. 1244; Suppl., Obli- 
gations, No. 495; Comp.: Alexandresco, 
VI, p. 48). 

e 

Art. 1015. — Condiţiunea îndeplinită are efect din ziua în care 
angajamentul s'a contractat. Dacă creditorul a murit înaintea în- 
deplinirei condițiunei, drepturile sale trec erezilor săi. (Civ. Fr. 1179). 

Tezt. fr. «Art. 1179. — La condition accomplie a un effet râtroactif au jour 
„auquel Tengagement a ct€ contractâ. Si le ertaneier est mort avant Paccomplis- 
sement de la condition, ses droits passent son htritier, 

Bibliografie (continuare). | | 

Buzouaax V. Gu,,- Discurs Dreptul 53/1927, Curier Jud. 5/1927; : 
CraBAx AL, Notă sub Trib. Ilfov S, II, c. c., 569 din 27 Aprilie 1925 şi C. Apel Bucureşti | 

S. IL, 141 din 19 Mai 1926, Curier Jud. 32/1936; 
CoxsTANTINESCU JAc. N., Despre ipoteci, p. 161. 

. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Condiţiune 1 urm. 
Condiţiune cazuală 4, 10, 

1 

Accesorii î8, 
Acte de arministraţie 17. 
Acte de dispoziţie 7, 10, 14 

12 , Condiţiune ilicită 3. 
Acţiune pauliană 9. Condiţiune imposibilă 4. 
Adjudecare 11, 
Aluviune 18 
Buna credinţă 17, 21. 
Cbeltusti de întreţinere 27, 

Cheltueli necesare 24. 
Cheltucli utile 25, 26, 
Cheltueli voluptuoare 30, 
Comoară 18, 19. - 
Compensaţie 22, 

Condiţiune mixtă +, 
Condiţiune potestativă 

6,. 
Condiţiune pur potesta- 

tivă 16, SI 
Condiţiune rezolutorie 2, 3. 
Condiţiune simplu pote- 

- stativă 16, „. 
Condiţiune suspensivă 2, 

Corelaţie 3, 
Conservare 24, - 
Creditor 7, 8, 9, 12, 14, 18, 

Fructe 20—23, 27, 29. 
Greşală 31. : 
Imbogăţire pe nedrept 27, 

21, 22, 24, 25, 27, 3—34. | Incetare din viaţă 2—35, 
Culpă 31. - Inscripţie 8, 11. E 
Debitor 9, 13—15, 17—25, | Instrăinare 7, 10, 12. 

Intenţie 20, 23 
Deces 32-35, potecă 7, 8, 10, 11, 12. 
Delegaţie 17. Lepe nouă $. 
Despăgubiri 31. Moştenituri 32—35, 
Dcteriorări 22, 34. Negligenţă 31. 
Drept de rctenţiune 23. Nuiitate 16. 
Drept personal 2, 
Drept rea! 2, 10, 12, 
Etecte 6-14, 17, 18, 20— 

Obligaţie pură şi simplă 1. 
Pluraltate deproprictari6. 
Plus-valută 25, 26. 
Posesiune 17, 23. 
Prezumpţiune 17. 
Rang ipotecar 8. 

Folosinţă 17, 2%, 
Fraudă 9, 

— 635 —



Art. 1015 

Stricăciuni, a se  vedeă 
cuvântul: „Deteriorări“. 

Transcriere 1.  : 
Urmărire silită 11, 
Vindere-cumpărare 11. 

Restituire 20, 23, 25, 27. 
"Re tenţiune 28, 
Reuoactivitate 1: urm, 
Rezuluţiune 10, 11, 12. 
Societate 35. . 

Doctrină, 

„ Potrivit dispoziţiunilor art. 1149 c. 

civ. fr. (1015'€. civ. rom, condijiunea 

înaeplinită are efect din ziua în care s'a 

contractat obligaţia, astiel încât obligaţia 

este asimilată unci obligaţiuni pure şi 

simple ca şi cum ca la origină ar [i fost 

contractată fără nici o condiţiune. (De- 

molombe, XXV, No. 373; Larombitre, O- 

hlivations, Art. 1179, No. 9; Demante et 

Colmet de Santerre, V, No. 98 bis, I; Au- 

bry et Rau, cd, 4-a, IV, $ 502, p. 75; Dal- 

- loz, Râp.„, Obligations, No. 1183; Vente, 

IN0. 185; Laurent, XVII. No. 78, 79; Iluc, 

VLI, No. 254; Baudry et Barde, Oblisations, 

11, No. 809; Planiol, II, No. 385; Alexan- 

dresco, +1, p. 53). . 

„9, Principiul reiroactivităţii prevăzut 

dc art. 1179 ce. civ. În. (1015 c. civ. rom), 

îc. găseşte aplicaţiunca la condiţiunile re- 

zolutorii cât şi la condiţiunile suspensive 

şi la orice drept fie personal, fie real, 

deoarece termenii acestui articol sunt ge- 

nerali. (Demolombe, XXV, No. 407; Huc, 

VIL, No. 253; Alexandresco, VI, p. 56), 

2, Orice  condiţiune suspensivă  cu- 

prinde o condiţiune rezolutorie corelativă 

şi orice condiţiune rezolutorie cuprinde o 

condițiune suspensivă, așă încât rctroac- 

fivitatea uncia atrage _retroactivitatea ce- 

leilalte. (Demolombe, XXY, No. 403; Mour- 

lon, IL, No. 1194 Huc, VII, No. 244; A- 

lexandresco, VI, p. 57). 
Zu, Principiul retroactivității îşi găseşte 

aplicaţiunea la condiţiunile cazuale şi 

mixte şi la condiţiunile imposibile şi ili- 

ete. (Alexandreseo, VI, p. 57). 

5 In cazul când în intervalul dintre 

facerea convenţiunci şi realizarea condi- 

țiunei intervine o lege nouă, convenţiunca 

va [i supusă legei vechi. (Demolombe, 

XXV, No. 360; Demante et Colmet de .San- 

terre. V, No. -100 bis, Il; Aubry et Rau, 

cd. 4-a, IV, $ 302, p. 75; Laurent, XVII, 

No. 87; Planiol, II, No. 384; Alexandresco, 

VI, 'p. 54). Da | 

G, Electul retroaciiv al condiţiunei are 

de consecinţă ca, în timpul perioadei de 

pesisuranţă, lucrul să aibă doi stăpâni 

care pot face asupra lui acte a căror vala- 

Dihtate este. subordonată evenimentului 

condiţiunei.. (Laurent, XVII, No. 80; Huc, 

VII, No. 236: Alexandresco, VI, p. 58). 

7. Astfel, în timpul perioadei: de nesi- 

„guranţă, creditorul condiţional poate dis- 

pune “de drepiul său ipotecându-l sau în- 

străinându-l însă .aceste drepturi pe care 

le conferă nu vor fi consolidate decât prin 

evenimentul  condiţiunei. _ (Demo'ombe, 

XXV, No. 581 urm.; Larombitre; Obiiga- 

tons. Art. 1181. No. 8: Mourlon. II. 1205; 

__ Demante et Colmet de Santerre, V, No. 100 

pis. III: Aubry et Rau, ed. t-a, IV, S 50, 

D. 71: Dalloz, Râp„ Obligations, No. 1173; 
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Laurent, XVII, No. 80, 90, 112; Huc, VII, 

No. 236; Baudry et Barde, Obligations, II, - 

No. 815; Alexandresco, VI, p. 39). 
9, Asticl, dacă condiţiunea sa îndepli- 

nit,. ipoteca creditorului condiţional, care 

a luat inscripțiunea, va aveă rang din ziua 

inseripțiunei, iar nu din ziua îndeplinirei 

condițiunei. (Alexandresco, YI, p. 55, 

nota 4). : 

9, In urma îndeplinirei condijiunci şi 

a Cfectului retroactiv, creditorul are drep- 

tul să atace prin .acţiune pauliană actele 

făcute de debitor în frauda drepturilor 

sale, în timpul când condiţiunea eră în 

suspensie, (Baudry, ct Barde, Oblisations, 

II, No. 812; Comp.: Alexandresco, VI, p.- 

52 nota 2). . . 

10, O consecinţă a. efectului re- 

troactiv al condiţiunci cazuale, este rezo- 

luţiunea înstrăinărilor, ipotecilor şi altor 

drepturi reale conferite de debitorul condi- 
a 

ţional, în timpul când condițiunea ceră_în' 

suspensie. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 

1186: Suppl., Obligations, No. 451; Alexan- 

dresco, YI p. 58). 
14. Astfel, când 

o condiţiune cazuală suspensivă a - fost 

urmărit şi, adjudecat după cererea cre- 

ditorilor vânzătorului, şi deci dacă ulte- 

rior se îndeplineşte condiţiunea, adjude- 

carea nu va fi opozabilă cumpărătorului 

decât în cazul când între creditorii ur- 

__măritori se găseşte cel puţin unul al cărui 

act de creanţă a fost înscris anterior tran- 

serierei vânzării condiţionale. (Larombiâre, 

Obligations, Art, 1181,.No. 7; Aubry ct 

Rau, cd. 4-a, IV, $ 502, text şi nota 48, 

p. 72; Laurent, XVII, No. 95, 94; Baudry 

ct Barde, Obligations, II, No. 819), 

12, Cand . condiţiunea suspensivă . este : 

potestativă în privința creditorului, prin 

efectul retroactivităţii, va axvcă loc de- 

asemenea; rezoluțiunea înstrăinărilor, ipo- 

tecilor și altor drepturi conferite în timpul 

când condițiunea eră în suspensie. (De- 

molombe, XXV,. No. 385; balloz, 
Obligations, No. 1186). 

4%, In cazul când condiţiunea este po- 
testativă din partea debitorului, după o 
părere, retroactivitatea nu sc roduce când : 

- se realizează evenimentul condiţiunci. (Mer- 

lin, Questions de droit, Hypothtques,.$ 3; 

Toullier, VI, No. 546; Troplong, Privilges 

ct hypothăgues, IL, No. 474; Massc cet 

Verg& sur Zachariae, III, p. 3S0; Aubr 
ct Rau, cd. 4-a, IV, $ 302, text şi nota 66, 

p. 78). 

(4, După altă părere, efectul retroac- 

tiv se roduce totdeauna fără a se face 

distincţiune între condiţiunea cazuală. sau 

potestativă, prohibitivă din partea credi- 

torului sau potestativă din partea debi- 

torului. (Delvincourt, II, p. 454 455: De-. 

molombe, XXV, No. 3S6 urm.;:Larombitre, 

Obligations, Art. 1179, No. 10; Dalloz; 

Rep, Obligations, No. 1187 Suppl Obli- 

gations,. No. 454; Laurent, XVII, No. 86; 

Huc, VII,.No. 236; Baudry et Barde, O: 

pligațions II No. $25; Alexandresco, VI, 

p.57. 1 
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. del9: e condiţional, el va avcă drept la 
i "„de_găsitor. (Larombitre, 

“pute de debitorul 

" “echivalentul lor în bani, 

15. Condiţiunea rezolutorie produce totdeauna efect retroactiv, chiar dacă este potestativă din partea debitorului, (De- molombe, XXV, No. 559; Baudry ct Barde, Obligations, II, No. $26; Comp.: 'Toullier, VI, No. 546; Alexandresco. VI, p. 52). 16. Principiu! retroactivităţii prevăzut de art. 1179 c, civ. în, (1015 e. civ. rom), își găseşte aplicaţiunea numai la condi- țiunile simplu potestative iar nu şi la con- dițiunile pur potestative, devarece obligu-' țiunca contractată sub asemenea condi- fiune este nulă din momeniul contractării şi nu mai poate fi validată ulterior, (De- molombe, XXY, No. 390; Larombitre, O- bligations, Art. 1174. No. 12 urm.; Alexan- 
dresco, VI, p. 58). 

17. Ficţiunea care rezultă din _retro- activitatea condiţiunei prevăzută de art. 1179 c. civ. În. (1015 e. civ. rom.), nu-și găseşte aplicaţiunea la actele de admin. 
sirație făcute cu bună credință de debi- torul lucrului datorit sub condițiune, în intervalul dintre facerea convenţiunei şi realizarea condiţiunei, deoarece debitorul are în acest interval posesiunea lucrului 
şi trebueşte să-l administreze în interesul nărților contractante câi şi în interesul ge. 
ncral al societăţii şi mai ales că există prezumpțiunca că creditorul condiţional a dat delegaţie debitorului ca să admini- 
streze lucrul datorit sub condiţiune, 
ranton, XVII, No. 34; Demolombe, XXV, No. 539; _Larombitre, Obligations, Art. 
1181, No. %0, Art. 1185, No. 15; Troplong, Louage, 1, No. 100; Massâ et Verg6 sur 
Zachariac, IV, $ 699, nota 1, p. 554% Aubry 
et Rau, ed. 4-a. 1V, $ 30, p. 72; Alexan- 
dresco, VI, p. 59; Contra: aurent, XVII, 
No. 82; Huc, VII, No. 257). - 

18. La îndeplinirea condiţiunei, debi- torul trebueşte să predeă creditorului, lu- rul cu toate accesoriile sale cum sunt aluviunile şi chiar o comoară ce ar (fi: găsit-o în imobilul care ar fi făcut obiectul -convenţiunci condiţionale. (Duranton, XVI, No. 425; Demolombe, XXV, No. 404; La- romibiere, Obligations, Art. 1181, No. .15, Art. 1155, No. 54, 53; 'Tro long, Vente, ÎI], No. 766, 767; Iuc, VII, No. 277; Alexan- -dresco, VI, n. 59). o 
9. Dacă însă comoara a fost găsită de 

parte din comoara ce a găsit-o în ca tate 
Obligations, Art. 1185, No. 55; Alexandreseo, VI, p. 59). 

20, In ceeace priveşte fructele perce- 
condiţional, în intervalul -dintre facerea convenţiunei şi realizarea condiţiunei, după o părere, cl va trebui să le restitue creditorului, în natură sau 

dacă părţile con- tractante nu:au manifestat o intenţiune contrară, fie! cxpres, fie tacit, deoarece potrivit principiului de drept, prin efectul retroactiv. al condiţiunei, cre: itorul con- -dițional este proprietar şi deci fructele îi -aparțin prin aplicaţiunea dispoziţiunilor art. 547 c. civ. îr..(185 c. civ. rom). (La- rombiăre, Obligations, Art. 1181, No. 14, 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

difional 

"convențiunei şi îndeplinirea 

Du-, 

„Ceste cheltueli nu 

” 27. În_ părerea, 
toru 

Art, 1015 

Art. 1185, No. 45; Mass et Verg€ sur Za- chariac, III, $ 535, text şi nota 9, p. 380; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 502, p. 3, S1; Laurent, XVII, No. 84, 85, 110, 154; Huc, VII, No. 259, 277; Alexandresco, VI, : D. 59, 60). 
. 2. După a doua părere, debitorul con- dițional nu trebucște să restitue credito- rului condiţional, fructele percepute în in- tervalul dintre încheierea convenţiunei şi îndeplinirea condiţiunei, din cauza bunei credințe, prin aplicarea dispoziţiunilor art. 519 şi 550 e. civ. fr, (455 şi 456 c. civ, rom.). (Toullier, VI, No. 541, 545; Trolong, Donations, I, No. 291; Vente, L, No. 60). 

22, După a treia părere, debitorul con- 
nu trebucşte să” restitue fructele, percepute în intervalul dintre încheierea - 

condiţiunei, creditorului condiţional, deoarece cle_re- prezintă o compensație a sarcinei dete- riorărilor ce-i sunt impuse de dispoziţiunile art. 1182 c, cir. îr. (1018 ce. civ. rom.). (Duranton, XI, No. 82), 
23. După a patra părere, debitorul con- dițional va încasă fructele în intervalul dintre înehcerea convenţiunei şi îndeplini- rea condiţiunci, deoarece, mai întâi, acea- sta rezultă din intenţiunea părților şi apoi retroactivitatea nu șterge faptul posesiunei şi a folosinjei debitoru ui, ca operând nu- mai în drept iar nu şi în fapt. (Vemolome NAVY, No. 401; Mourlon, IE No. 1206; De- pante. et Colmet de Santerre, V, No. 98 

DIS, . 

24, Prin îndeplinirea condițiunci, cre- ditorul condiţional care a devenit proprie- tar irevocabil al lucrului datorit sub condi. țiune, xa trebui să restitue debitorului toate cheltuelile necesare făcute ' de el, în intervalul dinire încheierea convenţiu- nci şi îndeplinirea condițiunei, pentru con- servarea lucrului, chiar în cazul când a- este ar fi adus nici o îmbu- nătăţire lucrului. (Alexandresco, VI, p. 60). 
„ In cceace priveşte cheltuclile utile făcute de debitor în acest interval, ele nu-i vor fi restituite de creditor decât nu- 

"mai în măsura în care'ele au mărit va- 
loarea lucrului, deoarece numai într'atât au fost ele folositoare. (Larombitre, Obli- 
ahons, Art. 1183, No. 57; Alexanuresco, 

Y I, p. 60). 
..26. Aprecierea mărirei de valoare se va face în: momentul predării lucrului iar nu în momentul introducerei acțiunei. (La: rombiăre, Obligations, Art, 1185, No. 57; Alexandresco, VI, p. 61). 

care admite că debi- condiţional, trehueşte să' restitue cre- ditorului condiţional, fructele percepute în intervalul dintre încheierea conveţiu- nei şi îndeplinirea condiţiunei, debitorul va avcă drept la cheltuelile de întreţinere, doarece ele sunt o sarcină a folosinţei -și dacă nu i S'ar restitui, roprietarul s'ar. îmbogăţi he nedrept în detrimentul debi- . torului,  ( arombicre,  Obligations, Art. 1181, No. 15, Art. 1183. No. 57; Huc, VII, No. 168 urm;; Alexandresco, VI, p. 61). 
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28. In acest caz însă, debitorul nu are 
dreptul de retenţiune a lucrului, până la 
plata! cheltuelilor deoarece dreptul de re- 
tenţiune nu poate fi admis decât în cazu- 
rc prevăzute de lege în mod expres, (A- 
lexandresco, VI, p. 11015; Contra: Iluc, 
VII, No. 168 urm). , 
29, In părerea care admite că debi- 

torul condițional dobândeşte fructele per- 
cepute în intervalul dintre încheierea con- 
venţiunci şi îndeplinirea condijiunei, de- 
bitorul nu are dreptul la restituirea chel- 
tuelilor de întreţinere. (Demolombe, AA», 
No. 402 bis). 

23Q,. Cheltuehle voluptuoare făcute de 
debitorul condiţional, în intervalul dintre 
încheierea convenţiuntei şi îndeplinirea con- 
diţiunei, nu vor îi restituite de către cre- 
ditor debitorului, însă acesta din urmă 
va aveă dreptul să le ridice cu obligața 
de a restitui“ lucrul în starea de mai 
înainte. (Alexandresco, VI, p. 01). 

34, Debitorul va, îi obligat să despă- 
gubcască pe creditor. de siricăciunile aduse 
prin culpa sau neglijența sa lucrului da- 

_torit sub condiţiune,. în intervalul dintre 
încheierea convenţiunei şi îndeplinirea con- 
dițiunei. (Demolombe, XXV, No. 403; A- 
lexandresco, VI, p. 61). 
35, Potrivit dispoziţiunilor ari. 4179 c. 

civ. În. (1015 c..civ. rom.), dacă creditorul 
a încetat din viaţă înaintea îndeplinirei 
condițunei, drepturile sale trec la mo- 
ştenitorii săi. (Dalloz, Rep, Obligations, 
No. 1185; Alexandresco, VI, p. 50, 21). 
39, Această dispoziţiune şi-ar găsi a- 

plicaţiune chiar dacă nu ar fi fost prevă- 
zută în mod expres în lege, deoarece este 
un principiu care decurge din dreptul co- 
mun al transmisiunei succesorale. “(Demo- 
lombe, XXV, No. 363, 379; Larombicre, 
Obligations, Art. 1179, No. 3; Aubry cet 
“Rau, cd. d-a, Iv, $ 302, text şi nota 51, 

„73; Dailoz, R6p.. Obligations, No. 1185; 
audry cet Barde, Obligations, II, No. 839; 

Planiol, II, No. 581; Alexandresco, VI, p. 
51, nota 4). , 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

şi prin exces 

34, Deasemenea, dacă debitorul, înce- 
tează din viaţă înaintea îndeplinirei con- 
diţiunei, obligaţiunile sale trec la moşte- 
nitorii săi. (Alexandresco, VI, p. 51). 

235, Dacă contractul făcut sub condi- 
țiunc este o societate, decesul uneia dintre 
părţile contractante împicdecă formarea 
societăţii, deoarece natura convenţiunci se 
ovune la transmiterea drepiului la moşte- 
nitor. (Demolombe, XXV, No. 363; Larom- 
bicre, Obligations, Art. 1179, No. 4; A- 
lexandreseo, VI, p. 51, nota 3). 

Jurisprudenţă 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 
y 

4, Potrivit articolului 1015 din codul 
civil, condiţiunea îndeplinită are efect din 
ziua în care angajamentul 'sa contractat 
şi ca urmare, actele juridice consimţite de 
dobânditor faţă de terţii cu privire la 
lucrul transmis, vor fi reiroactiv desfiin- 
țate, ele fiind consimţite de acel ce nu 
aveă un atare drept. | 

Deşi textul nu tace nici o distincţie, 
totuşi din consideraţiuni de echitate, sau 
pe baza unui. presupus mandat tacit, se 
admite că efectul retroactiv al condițiunei 
nu trebuie întins la actele de administra- 
țiune săvârşite, pendente conditione, de 
titularul condiţional şi care acte urmează 

- a îi respectate de către acela căruia bunul 
se_restitue, 

In speţă, însă, la data când-fostul pro- 
roprietar a consimţit închirierea imobi- 
ului către intimat, condiţiunea rezolutorie 

se împlinise şi rezilierea contractului de 
vânzare fusese definitiv constatată de ju- 
stiție, astlel că vânzătoarea nu mai putea 
îi obligată să respecte aceă închiriere. 

Deci, numai prin violarea art: 1015 c. c. 
e putere, comisiunea arbi- 

trală a declarat opozabil recurentei acel 
contract. (Cas. I, complet chirii dec. 815 
din 30 Martie 1925, Pur. Gen. 1925, No. 
1593), i : ! 

Art. 1016. — Creditorul poate, înaintea îndeplinirei condiţiunei, 
să exercite toate actele conservatoare dreptului său. (Civ. 356, 
731 urm., 1178, 1776, 1885; Civ. Fr. 1180). - 

Tezi fr. „irt. 1180. — Le ertancier peut, avant que la condition soit 
accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit, 

Bibliografie (continuare). 

ConNsTANTIXESCU JAc. N., Despre ipoteci, p. 78, 79. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acţiune în simulaţiune 13. 
Acţiune oblică 6 
Acţiune pauliană 12. 
Casa de- depuneri 9, 11, 45   

Cendiţiune suspensivă 16, 

Conservare 1 urm, 
Creditori 4 urm. 
Deces 3. 

5, 
Cauţiune 15, 
Condiţiune 1 urm. 

Condiţiune rezolutorie 16, 

" Inventar A Deteriorări 7, 
Eroare 17. Ipotecă 2, 7. 
Expertiză 7, Moarte 3. 
Faliment 3, 10, 11, Partaj. 8. 
Incetare din viaţă 3 
Inscripţie 2. 
Instrăinare 2. 

Poprire î4. 
Prescripţie î. . 
Raport succesoral 8. 
Recunoaşterea unei sem- 

nături 4, 
„Repetiţiune 17. 

Interes pecuniar 5. 
Intervenţie 5. > 
Intreruperea prescripţiei 1. 
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Codul civil DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE „Art, 1016 
Sechestru î Taxa de înregistrare 18, sau unei împărțeli în frauda drepturilor 
ecmnătură 4, , 

- 7 5 Separaţie de patrimonii 4, | “Transcriere 2, sale. (Alexandresco, VI, p. 52). dreptul Sigilii 3. "| Urmărire silită 14, 45. 9. Deasemenea, creditorul are dreptu Tablou de distribuţie 15, Vindere-cumpărare 18, să ceară ca banii datoriţi sub condițiune 
su fie depuşi la Casa de Consemnaţii. (A- > lexandres „59). ! 

Doctrină, exandresco, VI, p. 52) 
0, Deasemenea, ereditorul are dreptul : a: : ; ă ceară în stare de faliment a 

„ Creditorul poate, înainte de îndepli- Să ceară declararea in $ . ni condițiunet să facă toate actele de deuutorului său, Ayan Caen ci Renault, Conservare, cum sunt: întreruperea pre- lexandreseo, VI, 52) DO. 9 A Scripțiunci, să ceară recunoaşterea unei 1 aer Pi 2 , Seine ete., deoarcee dreptul său con- 11. In aci caz însă, creditorul nu va dițional este irevocabil, cu toate că este pu fi cere dee ele ce ]; unei i Cab eventual. (Demolombe, XXV, No. 566, 367; inaite de indeplinirea conc ițiunei, ci ele Larombitre, Obligations, Art, 1180, No."1, Se vor depune la.casa de depuneri „ȘI Con- 2; Demante et Colmet de Santerre! V No.  Semnații, având dreptul a le ridică după 99 bis, L; Aubry ct Rau. cd. 4-a, IV, ş 502, îndeplinirea condițiunei, iar dacă nu se 
text si nota pt 74; Dalloz hâp. Obli. va îndeplini con ițiunea, dividendele, se patiois Na Tipa Laurent XVII Pe, 9; vor repartiză celorlalți creditori. (Pothier, rue, VII No. 259; Baudry et Barde, Obli.  Obligations, IL, No. 255; Lyon-Caen et gations, ÎI, No. 830 urm. Planiol, ÎI, No. Renault. Droit fommereial, VII, No. 258; 550; Alexandresco, VI, p. 50, 52). Alesandresco, VI, p. d 35). - d 2, Creditorul poate înainte de îndepli- 12. Cre itorii condiţionali nu au drep- nirca condiţiunei, pentru conservarea drep. tul înainte de îndeplinirea condiţiunei să tului său, să ceară luarea unei inscripții exercite acliunca. pauliană, (Ieoarece ca ipotecare sau transcripția unui contract a sebutage DE Zintă caracter o ae de înstrăinare. (Demolombe, XXV, No. 366, VI eyeutare. (Laurent, XXV, No. 273 LUC 567; Larombitre, Obligations, Art. 1180, 4 INo. 249: Alexandresco, + L p. 52, nota No. 1, 2; Demante et Colmet de Santerre, 2; Contra: Demolombt, XXV, No. 231). A Y. No. 99 bis, 1; Aubry ct Rau, ed. 4-a 13, Creditorii condiţionali vor puteă 

IV, s '502 text si nota '53 74. Dalloz, exercită acțiunea în simulaţiune, (Huc, - Re ; Supplu Obligatione "No 415; Lau:  VIL, No. 231; Baudrv ct Barde, Obhga- re SV "No. s: IHuc, VII No. 259: tions, II, No. 733; Alexandresco, VI, p. 
, . * . + ? . . - , . 9 Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 810 7% nota 2 a i urm,; Alexandresco, Vi, p. 50, 5), 14. Creditorul condiţional- nu poate | 3, Deasemenea, în caz de moarte sau face nici un act de executare sau urmă. de faliment a debitorului său, creditorul rire asupra bunurilor, celui obligat, nici: | poate cere facerea inventarului, punerea să facă popriri în mâinele debitorului ce- i şi ridicarea sigiliilor. (Dalloz, Rep., Suppl., lui obligat. (Demolombe, XXV, No. 369; 

| ligations, No. 445). L.arombicre. Obligations, Art. 1180, No. 2; 
i 4 Deasemenea, poate cere separaţia Demante et Colmet de Santerre, YV. No. | de patrimonii. (Aubry cet Rau, cd. i-a, IV, . 99 bis, I, II; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV; 75: Dalloz, Rep., Obligations, No. 

511, text și nota 2, p. 117; Dalloz, Râp. $502,p. i Oi 2 P Ca Supl. Oulizatien, No. 445; Lau- 
i Suppl., Obligations, No. 445; Alexan- 1172; | dresco, VI, p. 52). - rent, XVI 0. 89: Iluc, VII, No. 259; 5, Deaserheriea. are dreptul să intervie audry et Barde, Obligations, IL, No. S41; în procesele introduse contra debitorului - Alexandresco, VI, p. 35).- său, cu condiţiune ca acţiunea să fie din (45, Dacă însă, s'au făcut următriri de acele cari pot fi exercitate de creditori către: alţi creditori, creditorul a cărui şi să aibă un interes pecuniar ceri, (Aubry  creanţă este subordonată unei condițiuni, 

ct Rau, ed. s-a, 1V, $ 511, text şi nota 5, se poate prezentă la tabloul de distribuţie, R; 117; Dalloz,. Râp., Suppl., Obligations, însă colocarea sa este numai eventuală și 0. 445). . : partea sa se va consemnă sau sc va atribui 6, Deasemenea, poate face toate actele în mod provizor altor creditori cu obliza- € . Conservare, exercitând drepturile şi ţia pentru aceştia de_u da cauţiune. (Po- . 
acțiunile debitorului său. (Demolombe, _thier, Obligations, II, No. 222; Demolombe, 
XAV, No. 568; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,  AXV, No. 370, si; Larombitre, Obliga- $ 502, text şi nota 55, p. 24; Demante et tions, Art. 1180, No. 5; Demante et Colmet 
Colmet de Santerre, V. No, 99 bis, I: Tuc, de Santerre, V. No. 99 bis, IL; Aubry et VII, No. 259; Comp.: Alexandresco, VI, p. nau. eu. s-a, IV. $ 502, text şi nota 54, p. 74; 
52). a . ; Dalloz, Ren... Obligations, No. 1169, 1172; : 
7, Deasemenea, dacă debitorul deterio- Suppl...  Obligations, No. 415; Laurent, rează lucrul diruit, creditorul poate cere  AVII, No. so: Huc, VII, No. 239; Baudry evaluarea pagubci, luarea unui su liment et Barde, Obligations, II, No. 815, 844; e ipotecă și chiar punerea lucrului sub Planiol, II, No. 5s0; Alexandresco, :VI, 

sechestru. (Demolombe, XXV, No, 372; La-  p, 54). rombitre, Obligations, Art. 1180, No. 5, 6; „16, Soluţiunile arătate m Baudry et Barde, Obligations, II, No. 840). vire la condiţiunea suspens 8. Deasemenea, creditorul va aveă aplicaţiunea şi la condi dreptul să se opue la facerea unui raport : prin urmare, acel 

ai sus cu pri- 
ivă, îşi gasese 

fiunea rezolutorie; 
care a dispus de lucru 
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Art, . 1017 DESPRE ' OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

sub condiţiune rezolutorie, poate face toate 

actele de conservare până la îndeplinirea 

condițiunei. (Larombitre, Obligations, Art. 
1150, No. 7; Dalloz, Rep., Obligations, No. 
1192; Baudry et Barde, Obligations, Il, 
No. S45). 

17. Dacă debitorul a plătit din eroare 

înainte de îndeplinirea condiţiunei, ceeace 
datoră, el va aveă drept de repetiţiune. 

(Pothier, Obligations, II, No. 218; D 
XXV, No. 358; Larombitre, Obli- lombe, 

eImo- 

gations, Art. 1181, No. 6; Aubry et Rau, 
cu. d-a, 1», $ 502, p. 71: Bufnoir, Pro- 

pricte et contrat, p. 240; Laurent, XVII, 
No. 91; Alexandresco, VI, p. 5%). 

Codul civil 

- 18. Când este vorba de un contract 

translativ de proprietate, taxa de  înre- 

gistrare prevăzută de legea timbrului nu 

poate fi percepută până la _înde linirea 

condiţiunei. (Demolombe, XXV, No. 538; 

Ilue, VIL, No. 255; Alexandresco, VI, p. 55). 

19, In caz de condijie rezolutorie, 

taxele de înregistrare se pliitese la facerea 

contractului, deoarece transmiterea este 
este actuală iar în caz de rezoluţiune, taxa 
percepută nu se restitue deoarece cceace a 

îost perceput în mod regulat nu se mai 
restitue de fisc. (Iluc, VII, No. 255; A- 

lexandresco, VI, p. 55). 

Ş 2. Despre condițiunea suspensivă 

Art. 1017. — Obligațiunea sub 'condițiune suspensivă, este 

aceea care depinde de un eveniment viitor şi necert!). Obligațiunea 

condiţională nu se periectă decât după îndeplinirea evenimentului. 

(Civ. 1004, 1012 urm,, 1018; 1022 urm., 1295, 1302, 1770, 1885; 

Pr. civ. 591; C. com. 63; Civ. Fr. 1181). 

Text. fu. Art. 1181. — L'obligation contracte sous une condition suspen- 

sive est celle qui dâpend ou d'un 6v6nement futur et incertain, ou d'un &venement 

actuellement arriv€, mais encore inconnu des partics. 

Dans le premier cas, lobligation ne peut ître ex6cutâe qw'aprăs l'Evenement. 

Dans le second cas, lobligation a son effet du jour oii elle a ct€ contracte. 
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Purgă 24 
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Redactare greşită 1, 2. 
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Repetiţiune 13, 14. 
Restituire 45, 47, 48, 
Retroactivitate 27, 28, 30, 
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Rezoluţiunei8, 19, 37. 
Risc 31, ” 
Servitute 19, - 
Subscriere 46, 47, 48. 
Suspendare 27. 
Transcriere 40. 
Urmărire silită 13, 15, 23, 

Doctrină 

- d Textul francez: corespunzător (art. 
1181 ce. civ. fr.), cuprinde o inexactitate 
criticată de toţi autorii când prevede că 
obligațiunea nu poate fi executată decât 
după îndeplinirea condițiuni; textul no- 
stru (art. 1017 c. civ. rom.), este mai exact 
când prevede că obligaţiunea nu se per- 
fcctează decât prin îndeplinirea evenimen- 
tului. (Alexandresco, VI, p. 62). . 

9, Textul „francez corespunzător (art. 

1181 ce. civ. fîr.), cuprinde o altă inexacti- 
tate, care în art. 1017 c. civ. rom., a fost 
înlăturată, când prevede că un eveniment- 
întâmplat însă necunoscut încă de părți, 
poate fi considerat ca condiţia unei obli- 
gaţiuni, deoarece în acest caz obligaţiunea 

1) Art. francez corespunzător 1181, continuă: „0u d'un. dcânement actuellement arrică, mais encore 

inconnu des parties. Dans le premier cas, Vobligation ne peut ctre extcutde qwapres t'ecenement. Dans 

le second.cas, l'obligation a son effet du jour ou elle a €i€ contracide*. : i 
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24, 25, . 
Vindere-cumpărare 16, 45. 

  

  

 



-No. 444; Laurent, XVII, 
Baudrv et Barde. 

"condiţiunei, poate 

- vențiunei şi 

Codul civi] 

este pură și simplă. (Alexandresco, VI, p. 23, 62), i , 
8, Art. 1181 ce. civ. în... (1017 C, civ, 

rom.), nu prezintă nici o utilitate şi puteă 
fi suprimat, după cum s'a făcut în codul 
civil italian, deoarece prin el se repetă dis- 

. poziţiunile cuprinse în art. 1168 c. civ. îr. 
(1004 c. civ. rom.). (Alexandresco, VI, 60 

d, Obligaţiunile condijionale, privite sub raportul efectelor lor, se împart în 
obligaţiuni. contractate „Sub  condiţiune 
suspensivă şi obligaţiuni contractate sub 
condițiune rezolutorie. (Dalloz, R&p., Obli- &ations, No. 1164; Suppl., Obligations, No. 440). 

5, r de obicet un fapt negativ sau un fapt a- firmativ. (Demolombe, XAV, No. 283; Dal- loz, Râp., Obligations, No. 1165; Baudry „et Barde, Obligations, II, No. 777). - 6, Tribunalele vor apreciă în mod su- veran, după împrejurările de fapt, dacă o condițiune este suspensivă Sau este re- zolutorie. (Dalloz, Rep. Obligations, .No. 1165; Suppl., Obligations, No. 449). 
Za Obligațiunea condi ională nu are existență decât după îndeplinirea eveni.- mentului. (Larombicre, Ob igations, Art. 

Condiţiunea suspensivă poate aveă 

1181, No. 3; Dalloz, Rep. Obligations, No. . 1167; Alexandresco, VI, p. 62). 
8. Până la îndeplinirea condiţiunei, de- bitorul nu datoreşte nimic, deoarece în timpul când condițiunea este i obligaţia nu are existență. (Dalloz, Rep. Obligations, INo, 1167, 1790; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 851; Planiol, ÎL, No. 335; Alexandresco, VI, p. 62). 9, Până la îndeplinirea condijiunci, deși obligaţiunea nu are existenţă încă, însă există cevă mai mult decât o .spe- ranţă de dobândirea unui drept, există un drept născând, deoarece dacii evenimentul . are loc, obligaţia trebueşte neapărat să ia “naştere, (Demolombe, XXV, No. 356 urm.; arombiere. Obligations, Ari. 
emante et Colmet 

100_bis, II; Dalloz, R6 - 
1167; Vente, No. 1o7;-Ba 

1181, No. 3; 

Obligations,. No. 
Ppl., Obligations, 
No: 87, 101, 102; 

Obligations, II, No. 837). 
ână la îndeplinirea 
garantat printr'o -fi- dejusiune sau ipotecă, (Demolombe, XXV, No. 361), : 

£ |. .Creditorul, 

10Q. Creditorul, 

până la îndeplinirea condiţiunei, poate cesionă sau gajă dreptul său. (Demolombe, XXV, No. 302; Aubry et Rau, ed. +-a, IV, $ 302, text şi nota 56, p. 75; Laurent, XVII, No. 89). - bis. Creditorul, până la îndepli- nirea condiţiunei, poate renunţă la drep- tul său, deoarece acest drept face parte din patrimoniul său, (Demolombe, V, No. 562; Aubry et Rau, ed. 4-a,.1V, 5 502, text și nota 58, p. 75). | o 2, Dacă în timpul dela încheierea con-. 
până la îndeplinirea  condi- țiunei, intervine o lege nouă, dreptul care este câștigat, nu poate fi atins de această 

1505. — Codul Civil adnotat — VII 

DESPRE, OBLIGAȚIUNII.E CONDIȚIONALE 

în suspensie, 

de Santerre, V, No.. 

Art. 1017. 

lege. (Demolombe, XAV, No. 360; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 100 bis, II; Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 502, text Și nota 59, p. 75; Dalloz, Rep. Suppl., O- bligations, No. 444; Laurent, XVII, No. 87; audry et Barde, Obligations, II, No. 838). „13. Până la îndeplinirea condiţiunii, dacă este vorba de un simplu act de creanţă, creditorul nu poate face urmăriri, nici acte de executare, iar în cazul când a primit plata înainte de îndeplinirea con- ițiunei, debitorul are dreptul să exercite acțiunea în repetițiune atât pentru ca- bital cât şi pentru iructele lui. (Demo- ombe, XAV, No. 358; Larombitre, Obli- ations, Art. 1181, No. 5; Dalloz, Râp., bligations, No, 1174, 1790; Laurent, XIX, No. Vi; Baudry et Barde, Obligations, ÎI, No. 832: laniol, II, No. 326,577). acă însă debitorul a plătit fruc- tele. cu stiiajă iar nu din eroare, el nu va. aveă dreptul de repetițiune, (Dalloz, RE. lizations, No, 1790). ” 5. Dacă imobilul care face obiectul unei obligaţii sub condiţiune este urmărit de creditori, înainte de îndeplinirea con- dițiunci, creditorul condițional reptul să ceară scoaterea de sub urmă- rire a acestui imobil. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 302, text şi nota 58, p. 75; Dal. loz, Rep. Suppl., Obligations, No. 445; Laurent, AVII, No. 90; audry et Barde, bligations, Il, No. 835, 834). a Instrăinările, constituirile de ipo- „tecă şi drepturi reale, pe 'care le-a con- simțit cumpărătorul condiţional, înainte de seplinirea, Codițiunei: sunt afectate e aceeaş condiţiune. (Dalloz, R& ., Suppl,, Obligations, No, 445), > PP 
îndeplinirea „condiţiunei 

curge contra sau ' în favoarea creditorului, în raporturile sale cu debitorul, Demolombe, XXV, No. 358; arombiăre, bligations, Art. 1181, No. +; Dalloz, Râp., Su L., Obligations, No. si Laurent, XVII, No. 83; Planiol, Il, No. > . 

- 18. Până la îndeplinirea condiţiunei, debitorul rămâne proprietarul lucrului da- torit sub condiţiune, .putându-l înstrăină sau „ipotecă; înstrăinarea sau ipotecarea va fi menținută dacă nu se îndeplinegta condiţiunea iar dacă .ea se înde lineşte, Înstrăinarea sau 'ipotecarea vor fi rezol- vate. (Dalloz, Ren, Obligations, No. 11%; Suppl. Obligations, No. 446; Alexandresco, VI, p. 63). . o | . 
19, Deasemenea, până la îndeplinirea condiţiunei, creditoru poate să înstrăineze lucrul în total sau în parte, să-l greveze e sarcine reale, ipoteci, servituți, etc., însă aceste: înstrăinări sau constituiri de drepturi - reale, -vor - rămâne valabile sau Yor: cădeă, după: cum condiţiunea se va indeplini sau nu se va îndeplini. (Demo- lombe, XXV, No. 381 urm., 410, 411; La- rombicre, Obligations, Art. 1i3i, No. 8; Mourlon, II, No. 1205; Demante et Colmet „de Santerre, V, No. '100 bis, III; Aubry cet Rau, ed. 4-a, IV, $ 302, p. Zi; Laurent, 

6! . + 
Li



Art, 1017 

XVII, No. $0, 90, 92, 112; Huc, VII, “No. 

256; Alexandresco, VI, p. 58, 65). 

DU, Până la indeplinirea condiţiunei, 

numai debitorul are dreptul să, exercite 

activ şi, pasiv, acţiunile posesorii şi peti- 

torii privitoare la lucrul datorit sub con- 

dițiune.  (Larombitre, Obligations, Art. 

1181, No. 6; Dalloz, Râp. ȘuppLe Obliga- 

tions, No. 446; Laurent, XVII, No. 9; A- 
lexandresco, YI, p. 62). 

D[, În acest caz, creditorul are dreptul 

să întervie în instanţă pentru a împiedecă 

frauda sau ncglijenţa şi poate respinse 

hotărîrea pronunțată numai faţă de de- 

bitor, în urma îndeplinirei, condiţiunei, 

dacă aceă hotărire nu-i foloseşte. (De- 

mante et Colmet de Santerre,. V, No. 328 

pis, XXIIT; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 

502, p. 7; Alexandresco, VI, p. 602). 

_-99, Creditorul care, nu a figurat în 

“instanţă poate invocă hotăririle pronunţate 

îi favoarea debitorului până la îndepli- 

“nirca condiţiunei. (Bonnier, Traite des 

preuves, Nu 878; Larombitre, Obligatious, 

Art. 1551, No. 119, 115; Marcad, Art. 1531, 

No. 13; Aubry ct Rau, "VIII, $ 769, 

„583; Contra: Demolombe, XXX, No. 370; 

Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 

528 bis, XXIII; Laurent, XX, No. 118 urm., 

123;. ue, VII, No. 317; Comp.: Alexan- 
dresco, VI, p. 63, nota); 
„93, Până la îndeplinirea .condiţiunci, 

creditorii dibitorului au dreptul să urmă- 

rească; lucrul datorit sub condiţiune, de- 

oarece face parte încă din patrimoniul a- 

cestuia. (Aubry ct Rau, cd. a, IV, S 302, 

text şi nota 49, p. 72; Dalloz, Rep. Supol., 

" Obligations, No. 447; Laurent, VII, No. 

93; Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 

$35). Ia 

: 04, In acest caz, debitorul are facul- 

tatca de a purgă proprietatea ca și cun 

imobilul nu ar îi fost înstrăinat şi de a-l 

delăsă. (Larombitre, Obligations, Art. î181, 

No. 7; Aubry et Rau; că. 4-a, IV, $ 302, 

p..72; Alexandresco, VI, p. 65). 
25, Dacă însă urmărirea imobiliară s'a - 

făcut după cererea unui creditor chirogra- 

far sau a unui creditor “ipotecar, 'care a 

făcut inscripția după ce creditorul sub con- 

dițiune a transcris titlul său, adjudecarea 

bunului nu va îi opozabilă creditorului, 
după! îndeplinirea condiţiunei. (Aubry et 

Rau,.ed. 4-a, IV, $ 502, p. 72; Dalloz, Rp. 
Suppl., Obligations, No. 4417). . - 

: 26, Până la îndeplinirea condiţiunci, 
prescripțiunea nu curge în favoarea credi- 
torului sub condiţiune, contra debitorului, 
însă el va puică uni posesiunea sa cu a- 
ceea a debitorului, autorul său, pentru a 
complectă prescripţia. (Larombitre, Obli- 
gations, Art: 1181, No. 15; Dalloz, Rep, 
Obligations, No. 1184;  Baudry ct Barde, 
Obligations, II, No. 821; Comp.: Alexan- 

dresco, VI, p. 64). E: 
07, In cazul când prescripțiunea a 

curs succesiv contra debitorului şi contra 
creditorului condiţional, în timpul când 

condițiunea eră în suspensie, după o pă- 
rere, creditorul, care ar fi minor, este con- 

DESPRE OHLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

"No. 277; Alexandresco, VI, 

siderat, în virtutea retroactivității prevă- 

zută de art. 1179 c, civ. în. (1015 c. civ. 

rom.), proprietar din ziua contractarii şi 

se va puteă prevală de suspendarea pre- 

scripțici rezultând din starea sa de mino- 

ritate. (Larombitre, Obligations, Art. 118i, 

No. 16; Laurent, XVII, No. 95; Baudry et. 
Barde, Obligations, Il, No. 821;  Baudry 
et Tissier, Prescription, No. 405). 

28. După altă părere, retroactivitatea 

prevăzută de art, 4179 c. civ. în. (1015 c. 

civ, rom.), are efect numai între, creditor 

şi debitorul condiţional, iar nu şi faţă de 
terțele persoane care sunt străine de con- 

venţiune, faţă de care nu se pot modifică 
condiţiunile şi efectele unei prescripțiuni 

care a curs în mou regulat contra vechiu- 

lui proprietar. (Aubry et Rau, cd. i-a, 
IV, Ş 302, text şi nota 50, p. 75). 

29, Indeplinirea condiţiunei are de 
efect de a perfectă obligaţiunea şi din. 
acest moment lucrul este datorit şi, cre- 
ditorul are dreptul să intente acţiunea 
care rezultă din convenţiunea condiţio- 
nală. (Dalloz, Râp., Oblizations, No. 1181). 

30, Indeplinirea  condiţiunei, având 
cicet retroactiv până la ziua încheerei 

convenţiunei debitorul va fi obligat să 
predeă creditorului: lucrul cu toate acce- 
soriile sale. (Duranton, XVI, No. 45; De- 
molombe, XXV, No. 404%; Larombitre, O- 
bugations, Art. 1181, No. 15, Art. 1185, 
No.. 54, 55; Troplong, Vente, II No. Zob, 

767; Marcade, Art. 1673, No. 3; Iluc, VII, 
„4 P. 59, 65). 

„8 Din momentul îndeplinirei condi- 
țiunci, creditorul devine proprietarul lu- 
crului, suportând. pierderea lui întâmplată 
fără 'greşala. debitorului. :(Dalloz, hâp., 
Obligations, No. 1181). ” 

39, Din momentul îndeplinirei condi- 
țiunei, fructele lucrului vor fi percepute 
de creditor, (Dalloz, Rep., Obligations, No. 

33, Până în momentul îndeplinirei con- 

dițiunci după o părere, îructele aparţin 
debitorului, deoarece este posesor de bună 
credință şi el suportă riscurile lucrului. 
(Toullier, VI, No. 541, 545, 548; Duran- 
ion, XI, No. -82; Demolombe, XĂYV, No. 
400 urm; Troplong, Vente, I, No, 60; De- 
mante ct Colmet de Santerre, V, No. 98 bis, 
II; Dalloz, :Râp., Obligations, No. 1152; 
Suppl., Obligations, No. 452; Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 824). 

34, Dună a doua părere, până în mo- 
mentul îndeplinirei condiţiunei, cu înce- 
pere dela facerea convenţiunei, ! fructele 
vor aparține creditorului condițional în 
baza efectului retroactiv prevăzut de art. 
1179 ce. civ. fr. (1015 ce. civ. rom/).. (La- 

rombitre, Obligations, Art. 1181, No. 14; 
Mass6 et Verge sur Zachariae, III, p. 380; | 

Aubry ct Rau, cd. IV; $ 502, text şi nota 
62, p. 75; Dalloz, Rp. Obligations, Art. 

1182; Supvl., Obligations, No. 432; Lau- 

„rent, XVII, No. 84; Huc, VII, No. 258; 

- Alexandresco, VI, N p. 59, 63). o 

35, După a treia părere, dacă din mo- 
mențul încheerei convenţiunei şi până la 
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Codul: civil 

   



  

Codul civil VESPRE, OBLIGAȚIUSIL-E „CONDIȚIONALE Art. 1017 
îndeplinirea condiţiunei lucrul datorit sub - $.502, text și nota 00, p. 75; Dalloz, Rp. 
condițiune. a fost posedat de debitor,: el ligations, No. 1189; Puppls Obligations, 
va culege fructe, iar dacă lucrul a fost No.. 455; Laurent, XVII, No. 100; Planiol, 
posedat de creditor, fructele îi vor apar- II, No. 558), ! 
ține. (Dalloz, Rep. Obligations, No. 1182). 453. In cazul când un cumpărător sub 

6. Creditorul nu este obligat să plă- corni lțiune Suspcusivă a fost Pus. în pose- 
tească debitorului cheltuelile de muncă  siunea lucrului vândut şi condițiunea nu 
pentru fructele culese de el du ă îndepli-: se îndeplineste, Cumpărătorul va trebuj 
nirea condiţiuner. (Toullier. VI, No. 541; să restitue lucrul cu toate accesoriile şi 

alloz, Rep. Obligations, No. 1183). fructele pe care le-a cules. (Demolombe, 
87. Actele de administraţie făcute de XAYV, No, 575, 576; Larombicre, Oblira- 

debitor în intervalul dintre închecrea Con-  tions, Art, 1181, No. 10; Aubry et Rau, 

vențiunei şi îndeplinirea condițiunei, ed. ta, IV, $ 30, p 23 i s-a, , 75; Dalloz, Rep. 

upă o părere, vor îi rezolvate prin efec- Obligations, No. 1189: Suppl., Obli 
tul retroactivităţii condiţiunei, - deoarece No. 455; aurent, XVII, No. 100). 
debitorul care le-a făcut cră un simplu 46, Subscrierea la o operă: literară 

debitor care posedă lucrul, datorit sub constitue întrucâtva o obligaţiune condi- 
conuițiune, în numele creditorului condi- țională, deoarece subseriitorii se obligă să 
(ional. (Laurent, XVII, No. 82; Huc, VII, ia ucrarea tipărită iar dacă lucrarea nu 
No. 257), 

* anare, Ssubscripția se consideră ca ncave- 

38. După altă părere dominantă, actele nită şi scubscriitorul nu poate constrânge 
de administraţie făcute de :debitor, în in- pe autor sau pe editor ca să-i predeă lu- 
tervalul aintre înehcerea convențiunei „Şi  crarea promisă. (Dalloz, R€p. Souscription 

îndeplinirea condiţiunci, vor fi valabile littâraire, No. 8). ! : 
dacă au fost făcute cu bună credinţă, de- 47, In cazul când subscriitorul a plătit 

oarece debitorul a fost posesor în. acest mai dinainte rețul lucrirei, dacă ea nu 

interval și retroactivitatea condiţiunei Pre- mai apare, subsetitolu€ Ya aveă dreptul 

văzută de art. 1179 c. civ. în. (1015 e, Civ, să ceară restituirea rețului lucrării şi 

Tom), nu a avut de scop să reglementeze dobânzi, din momentul. când _trebuiă să 'i 

actele de administraţie. ( emolombe, XAy, se faca nredarea lucrării, (Dalloz, Râp., 
Ao. 399; Larombitre, Obligations, Art. Souseription litteraire, No. 9)... 
1181, No. 20; Aubry et Rau, ed, t-a. [V, i = Dacă însă autorul sau editorul a 
$ 502. text și nota 47, p. 72; Dalloz, Râp., “fost de rea credință în momentul subserip- 
Suopl., Obligations, No. 455; Baudry et fiunci, ştiind că lucrarea nu va mai .apare, 
Barde, Obligations, IL, No. 825; Alexan- e] este. obligat să restitue prețul primit 

dresco, VI, p. 62). i şi dobânzi din Momentul primirei acestui 
39. Actele de dispoziţiune, constituirile grei. (Dalloz,: Rep. Souscription litt6raire, 

de ipoteci şi de alte drepturi reale, făcute No. 9). A -. 
de debite în intervalul dintre încheerea . 49, A se. vedcă: art. 1004 şi 1015 din 
convențiunei şi îndeplinirea condiţiunci, codul 'cișil cu notele respective, A 
vor fi supuse efectului retroactivităţii con- Șiiunei, (Dalloz, Rep., Suppl, Obligations, , - Jurisprudenţă, | 40, Această soluțiune îşi găseşte apli- (Continuare dela 1924 până Ia 1927). 
cațiunea, în privința, imobilelor numai , , i 
dela data când creditorul condiţional a |. Potrivit dispoziţiilor art. 1004 şi 

făcut dreptul său opozabil _terţilor prin 1017 din codul civil, este condițională 
transcriere. (Dalloz, Rep. Suppl., Obli- obligațiunea, care pentru a deveni per- 
gations, No. 451). 

, fectă, depinde. de un eveniment viitor şi 
Î„ In ceeace priveşte lucrurile mobile, necert, astfel că actul juridice condiţional 

principiul retroactivităţii se va aplică, cu este un act a cărui soartă este nesigură 
rezerva dispoziţiunilor art, 2279 e. civ. în. atât timp cât nu se poate şti dacă faptul . 
(1909 ce. civ, rom.). (Dalloz,. Rep. Suppl., de care depinde încheierea sa, se va pro- 
Obligations, No. 451). 

duce sau nu. (Trib, Ilfov. s. IV, e, e. 
42, Dovada îndeplinirei condiţiunei din 12 Martie 1925; Dreptul 24/1925),. 

va trebui să, fie făcută de creditorul sup 2. Dacă întrun confract încheiat sul 
gondițiune suspensivă. (Toullier, VI, No. o condiţie rezolutorie, Părţile pot stipula 
649: arombitre, Obligations, Art. 1179, daune pentru cazul când această condi- 
No. 5; Dalloz, Râp., Ob igations, No. 1240).  ţiune va opera relizierea contractului, . 

„, AJcasemenca, acel care pretinde că .nu tot astiel poate fi şi când e vorba de 
iți ie a: ln . contract încheiat sub condiţia sus 

D i. (T pensivă, deoarece în obligaţiile contrac- 
. 649; arombitre, Obligations, tate sub condiția rezolutorie, raportul de 

Art. 1179, No. 5; Dalloz, Râp., Obliga- 
i drept naște imediat și actul îşi produce 

tions. No. 1240). 
toate efectele, pe când atunci când obli- 

- 4 a În cazul când condiţiunea suspen- gațiunea se găseşte contractată Sub. cun- 
Sivă nu se îndeplineşte obligajiunea HU  diţie Suspensivă, ea: nu poate produce 

se poate formă, (Demolombe, XAY, nici un efect, atâta timp cât condiţia nu 
No. 375, 376; Larombitre, Obligations, Ari. sa realizat; iar dacă a expirat termenul 

11851, No. 10; Aubry ei Râu, ed. 4-a, IV, înlăuntrul căruia : evenimentul : condiţi- 

voarea sa, va trebui s'o dovedească. (Toul- . 
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Art, 1018 DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE . Codul civil 
. / B 

onal trebuiă să se producă, obligaţia unilor dintrun contract care nu există. 

devine inexistentă, 'asticl că nu se mai (Trib. Ilfov s. IV, e. civ., 487 din 12 Mar- 

poate cere daune în virtutea stipulaţi- tie 1925, Dreptul 24/1925). 

Art, 1018. — Când obligaţiunea este contractată sub o condi- 

țiune: suspensivă, obiectul convenţiunei rămâne în rizico-pericolul 

debitorului, care s'a obligat a-l da în caz de îndeplinire a condiţiunei. 

-Dacă obiectul a perit în întregul său, fără greşala debito- 

rului, obligaţiunea este stinsă. | 

_„ Dacă obiectul s'a deteriorat, fără greşala debitorului, credi- 

torul este obligat -a-l luă în starea în care se găsește, fără scă- 

dere în preț. . | i . 

Dacă obiectul s'a deteriorat, prin greşala debitorului, credi- 

torul are dreptul sau să ceară desființarea obligațiunei, sau să 

ia lucrul în starea în care se găseşte, cu daune-interese. (Civ. 

1617, 943, 971, 998, 1015, 1020, 1021, 1074 $ 2, 1081, 1102, 1156 

urm,., 1335, 1358; Civ. Fr. 1182; Civ. Ital. 1163). 

Text. fr. Art. 1182. — Liorsque Vobligation a ct6 contractte sous une con- 

dition suspensive, la chose qui fait la matitre de la convention demeure aux 

risques du d6biteur qui ne s'est obligt de la livrer que dans le cas de l'6v6- 

nement de la condition. Se 

Si la chose est entitrement perie sans la fante du d6biteur, Vobligation est 

&teinte. 
| | 

-- Si la chose s'est dtteriorce sans la faute du debiteur, le ertancier a le 

choix ou de resoudre obligation, on d'exiger la chose dans I'6tat oi elle se 

trouve, sans diminution du prix. 

Si la chose s'est dâttriorte par la faute du d6biteur, le ercaneier a | 

droit ou de. râsoudre lobligation, ou d'exiger la chose dans Vâtat ou elle s 

trouve, avec des dommages et intârâts, - 

Tezi ital. Art. 1163. — Quando Vobbligazione 8 contratta sotto condizione 

G
G
 

sospensiva, e, prima che questa si verifichi la cosa che ne forma logetto perisce. 

“o deteriora, si osservano le seguenti regole: 

“Se la cosa & interamente perita senza -colpa del debitore, -Vobbligazione si 

ha come 'non contratta. Aa | | | i 

“Se la eosa & interamente perita per colpa del debitore, questi & tenuto al 

visarcimento dei damni verso il creditore. 

“Se la, cosa & deteriorata, senza colpă: del debitore il creditore deve riceverla 

nello stato iri ciri si trova; senza diminuzione del prezzo. 

Se la, cosa & deteriorata per colpa del debitore, il-creditore ha il diritto 

di sciogliere Pobbligazione' e di -esigere la cosa ne]lo stato. in ciri 'si trova, oltre 

„ îl risareimento dei darini. Y 
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Codul civil 

Rezoluţiune 17, 18, 25, 26, 
discuri 1 urm, - 
Scădere din preţ 18, 19, 
„Stingere 5, . 
Stipulaţie expresă 10, 
Stipulaţie tacită 1, 
Valoare 12, 13, 21, 
Vicii 22, 
Vindere-cumpărare 22, 

Obligaţie pură “şi simplă 
3, 6 

Pcerdere 3, $, 9—12, 14, 
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Predarea lucrului 14, . Preţ 10, 13, 18, 19, 24, 
Prezumpţiune 3, ” 
Raţiune 7, 8, 9. 
Repetiţiune 10, 44, 
Retroactivitate 9, 19, 

Doctrină, 

|. Potrivit dispozițiunilor civ. în. (1018 c. civ, rom.-), până la înde- plinirea  condiţiunei suspensive, lucrul care face obiectul convenţiunei rămâne în riscul debitorului; această regulă îşi găseşte aplicaţiunea numai în cazul când obligațiunea arc de obiect un corp cert şi determinat. „(Demolombe, XAV, No, 418; Iuc, VII, No. a61; Alexandresco, VI, p. 64). i : 2, Deasemenea, 

art. 1192 c, 

această regulă 

sinalagmatice iar nu şi unilaterale, mai 
gratuit, în care, 

ales la. acele cu, titlu 
nână la îndeplinirea condițiunei suspensive, lucrul datorit sub iți riscul creditorului. (Duranton, XI, No. 70; Demolombe, XĂ, 

1182, Demante et Colmet de Santerre, V, No. 101 bis, |; Aubry et Rau, ed, -a, IV, S$ 502, text și nota 45, p. 71; Huc, VII, 

condiţiune rămâne în 

420; Larombiăre, Obligations, Art. No. 3; 

No. 261; Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 852; Alexandresco, VI, p. 65). 3. Art. 1182 e. civ. fr, (1018 c. civ. rom.) prevede cazul când pierderea sau dete- riorarea lucrului a avut loc în intervalul dela încheerea "contractului şi până la îndeplinirea condiţiunei, deși textul arti- colului nu o arată precis; dacă însă lu- crul a pierit sau s'a deteriorat după în- cplinirea condiţiunei, obligaţiunea de- vine pură şi simplă şi se vor aplică dis= pozijiunile dreptului comun, suporiând-o acela care este propricta- rul lucrului. (Pothier, Obligations, II, No. 219; Demolombe, XXY, No. 419; Alexan- dresco, VI, p. 65), - a di. Dispoziţiunile art.: (182 e. civ. fr, (1018 c. civ. Tom.) deşi legea nu o spune formal, îşi găsesc aplicaţiunea atât în cazul unei obligaţiuni privitoare la un corp cert şi determinat, sub condițiunea suspensivă cât și în cazul unci: obliga- țiuni sub _condiţiune rezolutorie. (Alexan- dresco, VI, p. 66, 78 urm.). 
5, Potrivit dispozițiunilor art. 1182 c, "civ. în. (1018 c. civ, rom.) dacă, până la " îndeplinirea condiţiunei, lucrul datorit- sub  condiţiunea suspensivă a pierit în întregul său, fără Breşala debitorului, obligaţiunea este stinsă sau mai exact, este considerată că nu a existat niciodată, (Pothier, Obli ations, II, No. 219; Demo- lombe, XXV, No. 422 urm.; Larombitre, Obligations, Art, 1182, No. 1, 2; Mass et erg€ sur Zachariae, III, $ 355, nota 3, p. 578; Aubry et Rau, cd. 1-a, IV, S 502, 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

nu-şi găseşte aplicaţiunea decât la contractele i la contractele 

pierderea 

Art. 1018 

text şi nota 44, p-7: Dalloz, Râp., Obli: gations, No. 1177; Suppl, Obligations, No. 449; Laurent, XVII, No. 96; Baudry et Barde, Obligations, II, No: 853; Pla- niol, II, No, 378, 1550; Alexandresco, VI, p. 67, 68). " ” .. : 6, In acest caz, debitorul nu pvate cere dela creditor "executarea obligați- unci  corelative, contrar regulei prevă- zute de art. 1158 e, civ, Îr.: (971 e. civ, Tom.) privitoare la 'obligaţiunile pur şi simple de a da un corp cert. (Dema: lombe; XXV, No. 402 urm., Larombiăre, Obligations, Art, 1182, No. 1,3; Aubry ct Rau, cd. 4-a. IV, $ 502 text şi nota 44, p. 21; Laurent, XVII,. No, -96; Baudry et arde, Obligations, II, No. 853;: Alexan- dresco, VI, p. 68). i 1. Rațiunea - dispozițiunilor art, 1182 c. civ. fr. (1018 ce. civ. rom.) potrivit că- Tora, până la îndeplinirea condiţiunei, lucrul datorit sub  condijţiune, este în sarcina debitorului, este că în ziua în- eplinirei condițiunei trebuesc să existe elementele necesare pentru * validarea contractului, şi cum în accastă zi lucrul nu mai există, obligaţiunea debitorului este lipsită de obicct, iar obligaţiunea corelativă a creditorului este lipsită” de cauză. (Pothier, “Obligations, II, -No. 249; Larombitre, Obligations, Art, 1182, No. 2; Demante et Colmet. de Santerre, .V; No. 101 bis, II; Aubry et Rau, cd. s-a, IV, € 302, p, 71; Dalloz,' Rep., 'Obligatioris, No. 1177; Huc, VII, No. 261; Planiol, II; No. 1350; Alexandresco, VI, p. 66, 67), 8, Deasemenea, rațiunea "acestei dispo- zițiuni este şi în intenţiunea' prezumată a părților contractante care au stipulat. condiţiunea, voind a subordonă: efectul. convențiunci existenţei obiectului în ziua îndeplinirei condițiunei. (Demolombe,. . XĂV, No. 424 urm;; Dalloz, Rep, Suppl., . Obligations, No, 449), : 9. Dispoziţiunile: art. 1182 c. civ, fr. (1018 c. cir. rom.), sunt criticate de unii autori care nu-i găscsc nici o rațiune, deoarece prin efectul retroactiv al în: deplinirei condiţiunei, pierderea lucrului ar fi trebuit să privească pe creditor iar nu pe debitor, (Laurent, XVII, No. 96). 
10. Părţile contractante pot stipulă, ca până la îndeplinirea condițiunei pier- derea lucrului să fie suportată de credi- tor; în acest caz însă pentru ca să existe obligaţiune, trebueşte ca să se îndepli- nească condiţiunea, căci în cazul contrar nu există ob igațiunea. și creditorul dacă "a: plătit preţul” de mai înainte, va avea dreptul să-l repete. (Demolombe, XXV, No. 429; Larombit Obligations, Art. 1182, No. 4; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1174; Baudry et Barde, Obligatians,. zi No. 838; Comp.: Alexandresco, VI, p. 

„11. Această stipulare poate fi şi tacită şi tribunalele vor „aprecia-o în mod su-. veran, interpretând dispoziţiunile con: - 
.



„. Art, 1018 

tractului.  (Demolombe, XXV, No. 430; 

Larombicre,  Obligations, Art. ' 1182, No LR 

- 12, In cazul când, până la îndeplini- 
_rea condiţiunei, lucrul datorit sub con- 
dițiune suspensivă, a pierit prin greşeala 

debitorului, el este obligat să plătească 

creditorului valoarea lucrului şi eventual 
daine-interese. (Demolombe, XXV, No. 
451; Larombiăre, -Obligations, Art. 1182, 

No. 8; Demante et Colmet de Santerre, 
V, No. 101 bis, V; Dalloz, liep., Obliga- 

tions, No: 1178; Baudry ct Barde, Obli- 
gations, II, No. 862; Planiol, Il, No. 1550; 
Alexadresco, VI, p. 6S, 71). | 

18. Valoarea lucrului se va apreciă 

după momentul 'îndeplinirei condiţiuncei. 

(Demolombe, XXV, No. 451; Larombitre, 
 Obligations, Art, 1182, No. 8; Alexan- 

dresco, VI, p. 68). 
: (4, Regulele prevăzute în notele pre- 

cedente îşi găsesc aplicajiunca chiar în 

cazul când debitorul a predat creditoru- 

lui: lucrul, înainte de îndeplinirea con- 
dițiunei suspensive, caz în care credito- 
xul va: avcă dreptul. să repete preţul 
dacă a fost plătit şi dacă lucrul a pierit 

fără greşala sa. (Demolombe, XXV, No. 

48; Laurent, XVII, No. 99; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 857). 

15, Prin cuvântul: „deteriorare“ în- 

trebuințat în art. 1182 c. civ. Îr. (1018 c. 

civ. rom.), trebueşte să se înţeleagă o 

adevărată alteraţie materială a .substan- 
ței lucrului, iar nu o simplă depreciere 
din împrejurări extrinsece a, lucrului 

care face obiectul contractului. (Demo- 

lombe,- XXV,. No. 458; Dalloz, Râp, 
Suppl. Obligations, No. 430; - Laurent, 

XVI, No. 99; Baudry et Barde, Obliga- 

tions, II, No. 855; Planiol, II, No. 1352; 

. Comp.: Larombitre, Obligations, * Art. 
1152, No. 11). - . 

16, Pentru cu dispoziţiunile art. 1182 c. 

civ. fr. (1018 ce, civ. rom:), să-şi găsească 

_aplicaţiunea trebueşte ca deteriorarea să 

fie de o importanţă apreciabilă în raport 

cu valoarea obiectului contractului. (Du- 

ranton, IX, No. S0; Demolombe, XXV, No. 
449; Laurent, XVII, No. ':99; Baudry et 

Barde, Oblisations, II, No. 856). 
17, Dacă deteriorarea lucrului a avut 

loc prin greșala debitorului, în caz de 
îndeplinirea condiţiunei, creditorul are 
dreptul. sau să ceară 'desfințarea obliga: 
țiunci, sau să ia lucrul în starea în caru 
se' găseşte. cu  dâune-interese. (Demo- 
lombe,. XXV, No. +44; Larombiere, Obli- 
gations, Art. 1182, No: 8;' Demante er 

Colmet. de Santerre, YV, No. 101 bis, IV; 
Aubry et Rau, -ed.. 4-a, IV, $ 302, p. 2; 
Dalloz, Rep. Obligations, No. 1179; La- 
urent, XVII, No. 97; Huc, VII, No. 262; 
Baudry.-ct  Bardc, .Obligations, II, No. 

-859 urm.; Planiol, II, No. 1322). : 
18. Potrivit dispoziţiunilor art. 1182 $ 

3 '€, civ. îr. (care diferă de ale art. 1015 
$.3-c; civ. rom), dacă deteriorarea a avut 
loc„fără - greşeala : debitorului, creditorul 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

condițiuni 

Codul civil 

are alegerea : sau. de a rezolvă obligaţi- 

unea sau de a cere lucrul în starea în 
care se “găseşte, fără diminuare de preţ; 
prin urmare, potrivit acestor dispoziţiuni, 

riscurile sunt în sarcina debitorului. 
deoarece alegerea - aparţine 'creditorului 
care se va conduce după interesele sale. 
(Demolombe, XXV, No.: 454 urm; La- 
rombitre, Obligations, Art. 1182, No. 2, 

Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 
101 bis, II; Dalloz, Rep., Obligations, No. 
1150; Laurent, XVII, No. 95: Huc, VII, No. 

262; Baudry et -Barde, Obligations, II, 
No. $54: Planiol, ÎI, No. 1532). 

49. Potrivit  dispozițiunilor art. 1015 
alincatul 5 din codul civil: român, care 
cste “reprodus după alineatul + al art.. 
1163 din codul civil italian, dacă obice- 
tul s'a deteriorat fără greşala debito- 
rului, creditorul este obligat a-l luă în 
starea în care se. găseşte, fără scădere 
de preţ; prin urmare, după textul român 
se aplică principiul retroactivităţii, ris- 
curile pierderii parţiale privind pe cre- 
ditor. (Alexandresco, VI, p. 68, 69). ” 
20. Dispoziţiunile art. 1182 c. civ. Îr. 

(1018 e. civ rom.), presupun că condiit- 

unca sa îndeplinit după ce lucrul sa 
deteriorat sau a pierit în parte prin gre- 

şala debitorului căci dacă condițiunea. nu 
se va îndeplini, deteriorarea nu a adus 
nici un prejudiciu creditorului, deoarece nu 
a avut nici un drept asupra lucrulu. 
(Alexandresco, VI, p. 71). - 
“DI, In cecace priveşte  daunele-inte- 
rese datorite în cazurile prevăzute de 
art. 1182 c. civ. fr. (1018 c. civ. rom.) ele 
sc vor calculă după valoarea obiectului 
contractului din momentul îndeplinirei 
condiţiunei. iar nu . după valoarea __din 
momentul coniractării. (Demolombe, XAY,, 
No. 452; Larombitre, Obligations, Art. 
1182, No. 9, 10; Dalloz, Râp., Obligations, - 
No. 1179; Laurent, XVII, No. 97; Baudry. 
et Barde, Obligations, II, No. S6t; Ale- 
xandresco, VI, p. .70). ” 

29, In câzul unci vânzări supuse unei 
suspensive, vânzătorul este. 

garant de viciile lucrului întâmplate în 
intervalul dintre . închcerea contractului 
şi îndeplinirea condiţiuncei. (Dalloz, Rp. 
Vices redhibitoires, No. 65). 

- 23, In cazul când în intervalul dintre 
încheerea contractului şi îndeplinirea 
condiţiunei suspensive, lucrul datorit a. 
dobândit o creştere sau o îmbunătăţire, 
lucrul va îi datorat creditorului, la înde- 
plinirea condiţiunei. cu _toate creşterile 
sale. (Demolombe, XXV, No. 104; Larom- - 

0. 13;. bi&re, Obligations, Art. 1181, 
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
98 his, I; Aubry ct. Rau, cd. ta, IV, 3 
302, text şi nota 61, p. 75). 
D4u Astfel dacă în acest interval lu- 

crul a dobândit o aluviune sau s'a des- 
coperit o comoară în imobil, ele vor. pro- 
fită: creditorului - fără mărire de preţ. 
(Demolombe, XXV, No. 404; Larombicre, 
Obligations, Art. 1181; No.-15; Demante 
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Codul civil 

ct Colmet de Santerre, V. No. 9S bis î; Aubry et Rau, cd. 4-a. IV, $ 302, text şi nota Of, p. 73), 
25, Potrivit dispoziţiunilor art, 1182 al. ultim e. civ. în. (018 al. ultim c. civ. rom.), dacă obiectul s'a deteriorat prin greşeala debitorului, creditorul are drep- tul sau să ceară desființarea obligaţiunei, 

sau să ia lucrul în starea în care se gă- seşte cu daune interese. Această dispozi- țiune constitue aplicarea 
art. (182 c. civ. fr. (993 c. civ. 
trivit cărora oricine cauzează 
prejudiciu, 

rom.), po- 
altuia un 

  

şi aplicaţiunea "dispoziţiilor art. 1194 e. 

desființarea obligaţiunei 

condition arrive. 

Buzouoax V. Gu., Discurs, 
Jac, N. D 

Dsuvana Mincea, Notă sub 
CossTANTINESCU 

$ 3. Despre condițiunea rezolutorie. 

Art. 1019. — Condiţiunea rezolutorie” este a 
la un eveniment viitor 

Fa nu suspendă execuţiunea obligațiunei, 
creditor a restitui aceea ce a primit, 
nimentului prevăzut: 
1015, 1081, 1091, 1371 urm., 

Text. fr. Art. 1183. — La condition r&solatoire est s'accomplit, optre la râvoeation de Poblieati 
&tat que si oblig 

Elle ne 'suspend 
ercâncier ă restitaer e 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

dispozițiunilor . 

trebucşte să-l despăgubească | 

prin condiţiune. 

n 
ation n'avait pas existâ. . * 

point. execution de oblig 
e qu'il a regu, dans le cas 

Art. 1019 

civ. fr. (1021 c. civ, rom.), potrivit cărora când debitorul. nu-și îndeplineşte obligaţia, creditorul poate să ceară sau desființarea obligațiunei sau executarea. ei. (Laurent, VII, No. 97; Alexandresco, VI, p. 70). "26. Creditorul poate cere daune in- terese atât în cazul când cere desființarea obligațiunei, cât şi în cazul când cere exceutarea “ei. (Demolombe, XĂV, No. 444; Larombitre, Obligations, Art. 1182, No. 10; Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 101 bis, V; Laurent, XVII, No. 97; IIoe VII, No. 262; Alexandresco, VI, p. 70). AR . 
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“Doctrină, -:: -. 

: : a: Condiţiunea: rezolutorie: rezultă sau - 
din- stipulația părţilor, în „care caz este



N 

Z 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE. CONDIȚIONATE Art. 1019 

expresă și e prevăzută de art..1183,c. civ. 
în, (1019 e. civ. rom), sau. din. lege, în 
care: caz este tacită și; e prevăzută de 
art. 1184 c. civ. fr. (1020 şi 1021 c. civ. 
rom.). (Alexandresco, VI, p. 71). . 
„2, Condiţiunea rezolutorie este aceca 
care atunci când se îndeplineşte, aduce 
desființarea obligaţiunei, punând lucrurile 
în starea de mai înainte ca şi. cum obl- 
gaţiunca nu ar îi avut fiinţă niciodată. 
(Alexandresco, VI, p. 71). , 

- 8; Exemple de pbligațiuni sub con- 
dițiune rezolutorie găsim în art. 951 şi 
1658 urm., €. civ. în. (825 şi 1371 c, civ. 
rom.). (Alexandresco, VI, p. 73). 

4. Condiţiunea rezolutorie nu trebueşte 
confundată cu termenul rezolutoriu de- 
oarece în cazul unei condițiuni rezolu- 
torii, îndeplinirea ci arc efect retroactiv 
iar în cazul unui termen  rezolutoriu. 
îndeplinirea lui aduce stingerea obliga- 
țiunci pentru viitor iar nu şi pentru tre- 
cut. (Pothier, Obligations, Il, No. 224 
urm.; Demolombe, “XXV, No. 465 urm., 
Larombiere, Obligations, Art. 1185, No. 
79; Demante ct Colmet de Santerre, V,. 
No. 105; Laurent XVII, No. 179; Alexan- 
„dresco, VI, p. 73, nota), _ 
„5, Până la îndeplinirea condiţiunei 

rezolutorie, obligaţiunea _poate i 
'derată pură şi simplă, deoarece condi- 
țiunca rezolutorie nu împicdecă nici for- 
miarea, nici executarea contractului. (De- 
molombe, XXV, No. 46, 447; Larombitre, 
Obligations, Art. 1183, No. 3; Aubry cti 
Rau, ed. 4-a, IV, $'302, p. 78; Dalloz, lp., 

Obligations, No. 1101; Suppl., Obligati- 

ons, No. 456; Laurent, XVII, No. 105; 
Huc, VII, No. 264; Baudry ct Barde, O- 
bligations, II, No. 865; , 
1304; Alexandresco, VI, p. 72). . 

"8 In contractele sub condiţiune rezo- 
“utorie, taxele de înregistrare sunt dato- 
rite din momentul facerei lor. (Dalloz, 
Rep,. Suppl .Obligations, No: 456; Ba- 
udry.-et :Barde,. Obligations, II, No. 878). 
"7 ui cazul când este: vorba de un 
contract, supus. transcripțici, contractul 
sub - condiţiune rezolutorie va -trebui să 

fie“ transeris: (Dalloz, R6p.. Transeription 
No. 90)... . , 

8. Intr'o vânzare sub :condiţiune rezo- 
lutorie, cumpărătorul are dreptul, îndată 
dună, încheerea contractului, să ceară pre- 
darea lucrului :. vândut iar vânzătorut 
poate:să. ceară: prețul vânzării; dacă vân- 
zarea,;.esțe . cu termen, cumpărătorul de- 
ine “proprietarul lucrului vândut. din 
momentul :încheerei contractului. :(Demo- 
lombe, XXV, No: -447,. 448; 'Dalloz, Rep. 
Obligations; ;No.:1191; Suppl., Obligati- 
-oris;: No. 456; Laurent, XVI No. 104; 
Huc,. VII, --No: 264; Baudry et Barde, O: 
blisations, Il, No. 866). i 

9, Intr'6 vânzare sub condiţiune re- 
zolutorie, cumpărătorul . poate exercita 
din momentul încheerei contractului, toate 
drepturile : care - aparțin -proprictarului; 
ăstiel:“el 'poate:-exercită : acțiunile. :poti- 

—: 04 

Planiol, II, No. : 

7 

-părțeală introdusă de un 

“din momentul 

Codul civil 

torii şi acţiunile -posesorii şi să răs- 
pundă la aceste acţiuni. (Larombitre, 
Obligations, Art. 1183, No. 4, 6, 7; Aubry 
et Rau, cd. d-a, 1V, $ 502, p-79; Dalloz, 
Râp., Suvpl., Obligations, No. 156; Laurent, 
XVII, No. 106; Iluc, VIL, No. 264; Baudry 
ct Barde, Obligations, IL, No. 866; Alexan- 
dresco, VI, p. 73). - 
-,10. In cazul unei vânzări sub condi- 
țiunc rezolutorie a  unci părţi indivize 
dintr'un lucru, cumpărătorul are dreptul 
să introducă acţiune de împărțeală sau 
să stea într'o acţiune de împărţeală in- 
trodusă de un alt copărtaş, iar dacă după 
facerea împărţelei, condiţiuneca rezoluto- 
rie sc îndeplineşte, împărţeala este opo 
zabilă fostului vânzător. (Larombitre, 
Obligations, Art. 1185, No. 7; Laurent, 
XVII, No. 106; Baudry ct Barde, Obliga- 
Lions, II, No. 867; Alexandresco, VI, 
p. 75). 

([. În acest caz, vânzătorul sub con- : 
dițiune rezolutorie are dreptul să se o-' 
puie ca împărjeala să se facă în lipsa sa 
şi are dreptul să intervie într'o îm- 
părţeală care se face, pentru a veghea 
ca împărţeala să nu se facă în frauda 
drepturilor sale. (Larombitre,. Obligati- 

( CL :-ons, Art. 1183, No. 7; Baudry ct Barde, 
îi consi- - Obligations, II, 

VI, p. 73). 
[2..Acestă regulă își găsește aplica- 

țiunea la partajele judiciare şi la parta- 
jele făcute de bună voie. (Larombitre, 
Obligations, Art. 1183, No. 7; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 869). 

13, Dacă însă prin contractul de vân- 
zare sub condiţiune rezolutorie, vânză- 
torul 'a interzis cumpărătorului să iniro- 
ducă singur acţiunea 'de împărțeală sau 
să se apere singur într'o acţiune de îm- 

alt  copărtaș, 
cumpărătorul va fi obligat să se supună 
acestei interdicţiuni. (Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1185, No. 7; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. S71). 

No. 868; Alexandresco, 

"0, Cumpărătorul sub condiţiune re- 
zolutorie are dreptul să facă toate actele 
“de administraţie asupra lucrului vândut. 
(Demolombe, XXV,.No. 448; Larombiere, 
Obligations, Art. 1183, No. 5; Dalloz, Rep., 
Suppl., Obligations, No. 456; Laurent, 
XVII, No. 108; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, IL, No. 877; Baudry ct Wabhl, Louase, - 
], No. 1000; Alexandresco, VI, p. 73). 

(5. Intr'o vânzare sub condiţiune re- 
zolutorie, fructele aparţin cumpărătorului 

încheerei contractului. 
(Demolombe, XXV, No. 418; Larombitre, 
Obligations, Art. 1183, No. 5; Dalloz, 
Rep. Suppl., Obligations,: No. 156; Lau- 
rent, XVII, No. 108; Baudry ct Barde, 
Obligations, II, No. 877). : 

16. Cumpărătorul sub condijiune re: 
zolutorie poate înstrăină, ipoteca, sau 
greva de drepturi reale, lucrul cumpărat, 
însă drepturile conferite vor fi supuse 
aceleiași condițiuni rezolutorii ca și drep- 
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tul celui ce le-a constituit, (Dalloz, Râp., bligations, No. 1191). aa 
7. Cumpărătorul 

zolutorie, 'dacă nu este decât posesor, poate prescrie contra "adevăratului pro- prictar și contra acelora care ar pretinde că au drepturi "reale asupra! imobilului cumpărat, (Potlier, Prescription, IX; No. 95: Larombitre, . Obligations, Art. 1153, II, No. 911; Aubry capu, ed. 4-a, IV, 3 No. 12, 50 urm; Tropiuagi Prescrivtion No. 911; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1, Ş 502, text şi nota 6S, p. 79; Dulloz, Rep. Obligations, No. .1191; Laurent, XVII, No. 107; XXXII, No. 395; Iuc, VII, No:+264; Baudry „et Barde, Obligations, II, No: S74; - Baudry ct Tissier, Prescription, No. 672: Alexandresco, VI, p. 74). „7 „18. Cumpărătorul sub condiţiune re- zolutorie nu poate prescrie contra vânză- torului, nici . contra moştenitorilor sau avânilor-cauză ai .acestuia. . (Larombi- ere, Obligations, Art, 1183, No. 12, 30 urm.; Aubry et Rau, cd. IV $ 302, text şi nota 6, p. 79; Dalloz, Rep., Obligati- ons, No. 1191; Laurent, VII, No. 107; Huc, VII, No. 264; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 874; Baudry .ct Tis- sier, Prescription. No 672). e „19, După îndeplinirea condiţiunei re- zolutorie, vânzătorul se poate folosi de posesiunea cumpărătorului pentru pres- gripție. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 
1191). . . 

Q, Cumpărătorul sub condițiune re- zolutorie, până la îndeplinirea . condiţi- unci nu poate renunța la o prescripţie dobândită, (Larombitre, Obligations, Art, 1185, No. 14; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 876) , 
.. 21, Prescripţia curge în: contra cum- părătorului sub condițiune rezolutorie. (Larombitre, Obligations, Art. 1183, No. 55; Laurent, XVII, No. 107; Huc, VII, No. 264: Alexandresco, VI, p. 74). 
20, E reseripțiunea curge contra cum- părătorului su condiţiune rezolutorie şi după îndeplinirea evenimentului; vânză- torul nu se poate; prevală de cauzele de suspendare a prescripţiei care au existat în persoana -sa în intervalul dintre în- cheierea contractului şi îndeplinirea condițiunei. (Aubry et Rau, ed. s-a, IV, $ 302, text şi nota 69; Huc, VII, No. 264). 
23, Până la îndeplinirea condițiunei rezolutorie, creditorul. condiţional poate opune creditorilor ipotecari beneficiul de discuţiune. (Larombitre, Obligations, Art. 1185, No. 13: Huc, VII, No. 264; Alexan- 

dresco, VI, p. 74). 
* 24, Deasemenea, până la îndeplinirea 

condițiunei rezolutorie, creditorul condi- țional poate purgă imobilul de privilegiile 
şi ipotecile care îl grevează și poate să 
delese imobilul. (Larombiăre, a ons,: Art. 1183, No. 21,:23; Laurent, XVII, No. 105; XXXI, No. 427; Huc, VII, No. 
264: -Alexandresco, VI, p. 74). a 
+ 25. Până la îndeplinirea: condiţiunei 

sub condiţiune re- - 

Oblisati- . 

DESPRE OBLIGĂȚIUNILE "CONDIȚIONALE 

7 
7. 

Art, 1019 

fezolutorie, cumpărătorul poate face: to;03 actele de conservare, (Aubry ct Rar 7% t-a, IV, 502, p. 79; Dalloz, Rep... (zoluto- tions,_ No..-1192; Suppl., Obligaţ' reale pe 456; Laurent, XVII, No. 109:ssupra--imo- Barde, Obligaiions, II, No, ânzare şi care 
i. Deasemenea, până, “prin “confae condițiuni, cumpărătorzations," Art. 1185, străinări şi acte de d Obligations, No. SD acte sunt supuse a g dreptul perie long, Hypoth&ques, II, | 

" (Demolombe, Y 

r 

| nete condiţiunca, 
ob 

Ta iedul vânzărei sub condiţiune Dallcz pede lucruri mobile, cu toate aurenț Li,se aplică efectul retroactiv al 264, omiunei, vânzătorul nu va putea in- „ice acțiune de revendicare contra ilor deținători .de bună credință ai forstor lucruri, cărora le-au fost înstră- af de către cumpărător şi cari vor acte vor î. «a finele de neprimire rezul- deplini condiuas-a € iv. fr. (1909 c. civ. se îndeplineşte, actele SOF; ations, No cădeă, deoarece prin cfeci i pc condițiunei, el- din momnt au de admini= nu. mai: este proprietarul | or până la în- rent, XVII, No. 112; „Alexiutorie, : spre 
Pi PE au, nare” şi de 28. In câzul când condițiune rezolu- torie se îndeplineşte, ea revoacă fost fă- tiv. obligaţia, repunând lucrurile ÎNcyp. No de mai înainte ca şi cum obligațiun:” A mt. ar fi existat. Astfel, într'o vânzare San: €ondijiune. rezolutorie, dacă se. îndeipy 

cumpărătorul va 4 igat să restitue  vânzătorului lucru iar acesta va restitui prejul. şi în acest caz, vânzătorul este considerat că nu a încetat nici o dată de a fi proprietarul şi posesorul lucrului vândut, (Demo- lombe, XXV, No. 430, 455; Larombitre, Obligations, Art. 1183, No. 43; Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 102 bis, I: Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 502, p. 80; - alloz,, R€p., Obligations, No. 1210; Suppl., Obligations, No. 473: Laurent, AVII, No. 115; Baudry et Barde, Obliga- tions, II, No. ss: Planiol, IL No. 150%; Alexandresco, VI, p. 72, 75). Se 
29, Dacă. contractul nu fusese execu- tat, 'prin îndeplinirea condiţiunei rezolu- torie, creditorul nu mai poate cere lucrul dela debitor. (Laurent, XVII, No. 116; Alexandresco, YI, p. 73). 
30. In caz de îndeplinirea condițiunci rezolutorie, cheltuelile contractului vor Tămâne a fi suportate de acel obligat să le suporte. după natura - contractului, afară de cazul când există o conven- țiune contrară. (Larombiăre, Obligations, Art. 1185, No, 33; Dalloz, Rp. Obliga- tions, No. 1224; Baudry ct Barde, Obli: gations, II, No. 89, 596). iati " 38[. În cazul îndeplinirei unei condi- țiuni rezolutorie, daci vânzătorul dobân- dise imobilul dela o persoană care nu era proprietarul lui, va puică uni la pose- Siunca sa şi posesiunea exercitată de cumpărătorul sub condiţiune rezolutorie, (Huc, VII, No. 276). ei 
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 Art!.1019 

ex Bu Efectul retroactiv al condițiunei 
îs (altorie, îşi găseşte “aplicaţiunea „atât 

ie edițiunea. rezolutorie' expresă, cât şi 
CE 1iţiunea rezolutorie tacită: prevă- 

zori). (Alexuli8£ c. civ, Îr.. (1020 și 1021 - 
o; 'CondiţiuţPemolombe, XAV, No. 537: 

aa ON I*bligations,. No, 1212; Lau- 
care :âtunci -cânu.?: ; Ţ 
desființarea obligați Huc, VII, No. 276). 

- în. starea :de mai îna rezolutorie expresă 
gațiunca. nu ar_fi avuoperează de plin 
(Alexandresco,: VI, p. Zijzut în contrâct, . 
"A Exemple de pbligaţitrvenţia Justi- 
dijiune rezolutorie găsim. în (72; Larom- 
1658 urm., c. civ, fr. (823 și 15.56; Tro- 

* xom.). (Alexandresco, VI, p..73). louage, 
4, Condijiunea rezolutorie nu trebubry 

confundată cu termenul rezolutoriu 4, 
oarece în cazul .unei condițiuni rezolii= 
torii,. îndeplinirea ei are efect rete--205; 
iar în cazul unui termen.=>; , 0.. 
îndeplinirea “lui „awnaee"20)- pi 
țiunei pentru visoluţiune are loc în ca- + 
cut. (Pothier, sl. de condițiuni cazuale, 
urm.; Demolo: mixte, pozitivă sau nega- 
Larombiăre, -Smbe, XXV, No. 475, 474;. 
79;. Demant“Obligations, ' Art.: 1183,.No. 
No. 105; let.Rau, ed. 4-a,.IV, $ 50, text 
„dresco, 15, p. 82; Dalloz, R€p., Obligati-: 
„Du Pi 1197; 1200; Suppl., Obligations, 
rezolv>;.. Laurent, XVII No.:115; Huc, 
'deraito. 263; Baudry.et Barde, Obligati- 
țiur II, No. 886; .Alexandresco, VI, p. 77). 
mM35u Indeplinirea: condiţiunei' rezoluto- 
-prici poate. fi. propusă nu numai de păr- 

- țile contractante ci şi .de orce parte în- 
teresată, adică -de terţii interesaţi.  (Demo- 
lombe,' XXV, No.:: 476; . Mourlon, II, No. 
1215;. Laurent, XVII. No.. 162; Alexan- 

dresco,. VI, p..72). ă A II 

„36, Deasemenea, - îndeplinirea - condi- 
țiunei. rezolutorie poate fi „invocată .nu 

„ numai contra "părților contractante, ci şi 
contra terţilor care. au' tratat -cu dânsele. 
(Demolombe, - XXY,. No... 177; Laurent, 
XVII No. 118, ::148;- Alexandresco, VI, 
p. 77)..: MI IA ÎS IN 

>8 7, În cazul unei condițiuni rezoluto= 
rie, tribunalele pot interveni când există 

- contestaţie asupra. chestiunei; de a se şti 
dacă s'a îndeplinit sau nu condiţiunea; 
în acest caz, tribunalele vor face o simplă 
verificare -a unei chestiuni de 'fapt şi 
hotărârea . lor.- este: „declarativă iar nu 
atributivă de. rezoluțiune.- '(Demolombe, 
AAYV. No. 474; Huc, VII, No. 265; Alexan- 
dresco, VI, p. 76, text şi nota 2, 78).  .: 
-- 88, Deasemenea, ' tribunalele. pot in- 
terveni atunci când partea în favoarea că- 
reia 'ă' operat rezoluţiunea: nu are un 

„titlu executoriu, pentru a se realiza drep- 
"tul său și partea cealaltă se opune la re- 
zoluţiune; deoarece în acest: caz'este ne- 
-cesară 0 hotărîre care urmează 'să fie 
executată. (Dalloz, R€p., Obligations, No. 
D200 
.29,.Dacă”. însă ' contractul, care: cu- 
prinde 'coridiţitnea. tezolutorie, este. fă- 
cut sub forma autentică, nu este nece- 
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sară intervenirga unei 'hotăriri. deoarece 
este deajuns dacă. partea - în favoarea 
căreia: a. operat rezoluţiunea, -face oferta 
prețului primit: şi. cere executarea con- 
tractului,.cu. somaţie  pentru' cealaltă 
arte de a părăsi posesiunea bunului. (Dal- 
oz, Rep., Obligations, No...1220).. : - 
"40. Te cazul . îndeplinirei unei condi- 

"țiuni rezolutorie exprese, tribunalele nu 
„pot să declare ci zuntractul nu este. re- 
zolvat, chiar „dâcă' ar constată că men- 
ţinerea contractului este favorabilă uneia 
sau - celejlalte: "părţi: contractante. . (De- : 
molomb6, XXV, No. 478; Larombitre, O- 
bligations, Art. "1183, No. 36; Mourlon, 
1] No. 1215; Aubry et Rau,.ed. 4-a, IV, 
8 502, nota 78, p. 82; Baudry et Barde, 
Obligations, II, No. 884; Alexandresco, 
VI, p. 78. - - | 
"- &4l, Efectul retroactiv al condițiunei 
rezolutorie încetează de a-şi găsi aplica- 
țiunea: sau cel puţin se aplică .numai în 

- parte, când: este vorba de contracte suc- 
" cesive;.adică. de contracte în care obliga- 

țiunile pe care le cuprinde se rcînoiese 
într'una în tot timpul: duratei convenţiu- 
ziei, deoarece 'în acest caz, este mai mult 
un-termen rezolutoriu, decât condiţiune 
şi mai mult o încetare sau disoluțiune a 
“contractului, care continuă 'a 'guvernă 
faptele îndeplinite anterior, decât o re- 
vocare. (Demolombe, XXV, No. 463 urm.: 
Larombicre, Obligations, Art. 1183, No, . 

„72, 79; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, &'502, 
text şi nota 90, p. 86; Dalloz, Râp., Suppl., 
Obligations, No. 4$0;. Laurent, SILENG 
121;' Huc,: VII, No. 265; Alxandresco, VI, 
p.Zi nota 4), . o... cr ii 
"42, Astfel, este cu -contractul de. ren: 
dita viajeră în. care caracterul. aleatoriu 
al: acestui contract, se opune. la aplica- 
țiunea dispoziţiilor art. 1185 e. civ. fr. 
(1019 c. civ. rom.) adică la repunereă lu- 
crurilor în starea lor de .mai înainte. . 
(Demolombe, XXV, No. 464; Laurent, 
XVII, No. 121; Huc, VII, No. 265: Ale- 
xandresco, VI, p. 7, nota. ” 

* 4 Deaseemenca, aceeaş soluție are 
loc “în contractele de locaţiune, de anti- 
chreză, de societate. (Demolombe, XXV, 
No.. 469;. Larombiâre,. Obligations, Art. 
1185, No. 72; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, , 
$:502, p. 86; Laurent, XVII, No. „121; Huc, 
VII, No. 265; .Alexandresco, VI, p. 72, 
nota). „i De a 
Midia După îndeplinirea. condiţiunei re- 
zoluiorie, lucrul vândut se reîntoarce la 
vânzător -cu toate. accesoriile sale, cum 
sunt aluviunile.  (Huc,. VII, No. 277; 
Comp.: Alexandresco, VI,:p. 75). 
” 45, Deasmenea, cumpărătorul Ya, res- utui -vânzătorului şi ''comoara cea do- 
bândit-o în: calitatea sa de proprietar a 
lucrului în care ca: a. fost descoperită. (Huci'VIl, No. 277, e 
- 46, După. îndeplinirea: condiţiunei re- 

- Zolutorie, înstrăinările,. hipotecile: şi. alte 
sarcini, consimjite_ de. cumpărător asupra 
lucriiliii : vândut înainte. de îndeplinirea 
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condiţiunei, vor fi rezolvite de plin drept. 
(Larombitre, Obligations, Art. 1185, No. 
16; Demante ct Colmet de Santerre, V, 
No. 102 bis, II; Aubry ct Rau, cd.'4-a, 
IV, $ 302, text şi nota' 72, p. SU; Dalloz, 
Rep... Obligations, No. 1214: Suppl. O- 
bligations, -No. 477;. Laurent, XVII, No. 
“417; Baudrv et Barde, Obligations, II; No. 
817: Alexandresco, VI, p. 74). 

41. Când sa îndeplinit condiţiunea 
rezolutorie, adjudecarea imobilului vân- 
dut, pronunţată în'urma unei 'exccutări 
silite contra cumpărătorului sub condi- 
țiunca .rezolutorie, nu .este opozabilă în 
principiu, vânzătorului. (Larombitre, O- 
bligations, Art. 1183, No. 27; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 502, text şi nota 73, 
pi 80; Laurent, XVII. No. 119; Baudry ct 
Barde, Obligations, II, No. 820). 

_ 48, Dacă însă creditorul urmăritor 
Sau unul.dintre creditori înscrişi avea 
un titlu opozabil vânzătoruluji sub con- 
dițiune - rezolutorie, care fusese înscris 
înainte de transcripţia actului de înstră- * 
nare, 'condițiunea rezolutorie îndeplinită 
nu are de efect u face adjudecarea nco- 

_pozabilă vânzătorului. (Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1155, No. 27: Aubry ct Rau, 
cd. 4-a, IV, S 302, text și nota 73, p. 80; 
Laurent. XVII. No:. 119: Baudry et Bardc, 
Obligations, II, No. S20).. .. 

- 49, După îndeplinirea condiţiunei. re- 
rezolutorii, drepturile” reale - recunoscute 
terţilor prin .hotărîri judecătoreşti pro- 
nunţate contra cumpărătorului, asupra 
lucrului vândut, vor fi rezolvate de plin 
drept. (Aubry ct Rau, cd. 4-a, IV, S$ 502, 
text şi nota 74, p. 81; Dalloz, Râp.. Suppl., 
Obligations, No. '477;: Laurent, XVII, No: 
119). ; ” : “ ” 
“5, Drepturile. reale constituite de 

vânzător înainte de îndeplinirea :condi- 
țiunei, sunt consolidate prin îndeplinirea 
condițiunei rezolutorie şi sunt considerate 
câştigate din ziua facerei contractului. 
(Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 
818, 890). . 

“ Bu După. rezoluțiunea . unci. vânzări, 
vânzătorul care rcia posesiunea, bunului 
vândut, se poate prevala. de actele prin. 
care 'cumpărătorul a degrevat imobilul, 
în timpul posesiunti sale de' drepturile 
rcale de care eră grevat înainte de vân: 
zare, - deoarece aceste acte” făcute. de 
cumpărătorul sub condiţiunea  rezolu: 
torie au cel puțin valoarea unor. stipula- 
țiuni pentru altul. (Larombiăre, Obliga- 
tions, Art. 1185, No. 19). . i 

"59, Deasemenea, vânzătorul, în caz 
de regulaţiunea vânzării, profită de drep- 
turile reale accesorii care au fost dobân- 
dite de cumpărător .în timpul posesiunei 
sale. (Huc, VII, No. 276). . Aa 
„538, După îndeplinirea  condiţiunei 
rezolutorie, .xânzătorul poate: invocă în 
folcăul său, hotăririle pronunțate în folo- 
sul cumpărătorului. 'cu privire. la bunul 

vândut, înainte .de - îndeplinirea condi- 

o - . v 
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țiunci. Aubry et Rau; cd..t-a, IV, S5B, 
p. 81; Huc, VII, No. 270). - 
544, Indeplinirea condiţiunei rezoluto- 
rici face' să „reînvieze' drepturile reale pe 
care cumpărătorul le avea asupra--smo- 
bilului vândut înainte de vânzare şi care 
fuseseră . provizor stânse prin confuzi- 
une. (Larombitre, Obligations,” Art. . 1183, 
No. 53; Dalloz, . Râp., Obligations, No. 
1246: Contra: Troplong, Hypotheques, II, 
No. S1S8). .. “ " 

55. În cazul vânzărei sub condiţiune 
rezolutorie de lucruri mobile, cu toate 
că şi lor li se aplică efectul retroactiv al 
rezoluțiunei,. vânzătorul nu va putea in- 
troduce acțiune de revendicare contra 
terţilor deținători .de bună credință ai 
acestor lucruri, cărora le-au fost înstră= 
inate de către cumpărător şi cari vor 
puteă onune, finele de neprimire rezul- 

" tând din art. 2279.c, civ. fr. (1909 c. civ. 
rom.). (Dalloz, Râp., Obligations, No. 
1215; Laurent, XVII, No. 149). | 
. 56, Actele de folosinţă sau de admini- 
straţie făcute de cumpărător până la în- 
deplinirca condiţiunei  rezolutorie, : spre 
diferență de actele. de înstrăinare: şi de 
dispoziție, rămân valabile, după rezolu- 
țiunc, cel puţin atunci când au fost fă- 
cute fără fraudă. (Demolombe, XXV, No. 
464, 538;. Larombitre, Obligations, Art. 
1183, No. 15; Demante et Coimet de San- 
terre, V,..No.- 102 bis III; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, 1V, $ 302, text şi nota 75, -p. 81; 
Dalloz: Râp., Suppl., Obligations, No. 475; 
476; Baudry ct Bardc, Obligătions, II, p- 
45, nota, 1; Alexandresco,. VI, p. 24. Con- 
tra: Laurent, XVII, No. S5, 120, 153; Huc, 
VII, No.:257). | | „ 

57, Fructele percepute de cumpărător 
până la îndeplinirea condiţiunei rezolu- 
toric, după o părere, trebuesc restituite. . 
(Toullier, VI, No. 563; Duranton, XI, Neo. 
594: XVI, No. 566;. Duvergier. Vente;. I[, 
No. 432 urm; Larombitre, Obligations, 
Art. 1183; No: 45; Troplong, :Vente,-Il, 
No. 562; Laurent, XVII, No. 116, 154; Huc, 
VII, No, 277; Alexandresco, VI, p. 75). : 

58, După altii părere, fructele perce-. 
pute de cumpărător până la. îndeplinirea : - 
condiţiunei rezolutorie, nu vor trebui 
restituite, deoarece cumpărătorul le-a 
dobândit în mod legitim. (Demolombe, 
XXV, No. 464,-539 urm.; -Demante et 
Colmet -. de . Santerre,.:.V, 102 bis, II; 
Aubry. et:Rau, cd. 4-a, IV,-$ 502, text, 
şi 'nota. 76, 'p. 81i; Baudry et Barde, Obli- 
gations, Il:p. 4, nota 1). -.... . > 
59, Dacă'o.. vânzare a fost rezolvită 
pentru neplata prețului şi a dobânzilor 
datorite, cumpărătorul va putea îi-con- 
damnat: ln daune-interese, pentru : percea 
perea fructelor. (Larombitre: Obligations, 
Art. 1183, No.:47; Aubry et Rau, ed. 4-a, : 
IV, $ 302, text şi.nota 77, p. 82). - -: 
:60, După îndeplinirea condiţiune re- 

zolutorie, .:vânzătorul va: fi obligat" .şă 
restitue -cumpărătorului prețul. cu do-. 
bânda . lui. (Laurent, XvIl, o. -85, 116; 
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Huc, VII, 
75), 

61. După îndeplinirea condiţiunei re- 
zolutorie, vânzătorul nu va fi obligat să 
restitue cumpărătorului  cheltuelile de 
întreţinerea ce le-a făcut, dacă se admite 
piizerea că el a dobândit fructele lucru- 

„lui în intervalul până la îndeplinirea 
condiţiunei, “deoarece ele sunt o sarcină 
a folosinţei; dacă însă se admite părerea 
că cumpărătorul va fi obligat să restitue 
fructele, vânzătorul va trebui să-i -res- 
titue "cumpărătorului cheltuelile ce le-a 
făcut cu 'reparaţiunile de întreţinere. 
(Larombi&re, Obligations, Art. 1185, No. 
57; .Huc, VII, No.. 277; Comp.: Alexan- 
dresco, VI, p. 75,76). | i 
“89, După îndeplinirea conditiunei re- 
zolutorie, vânzătorul va trebui să resti- 
tue ''cumpărătorului ” cheltuelile  nece- 
sare ce .le-a făcut. iar cheltuelile utile îi 

- vor Îi restituite cel puţin în măsura plus 
valutei "dobândite de bunul vândut. sub 
condijiune. '':(Larombiere, '* Obligations, 
Art. 1185, No. 57; 'Huc,. VII,: No. 277; 
Comp.:-Alexandresco, VI, p. 75, 36).: 
63: Cheltuelile .cu construcţiunile : şi 

plantaţiunile. făcute: de cumpărător până 
lă'*" îndeplinirea ' condiţiunei  rezolutorie, 
vor fi regulate între el şi vânzător după 
dispozițiunile.. prevăzute . de ._art. 555 c. 
e. civ, în, (494 c. civ rom.). (Larombitre, 
Obligătions, Art.” 1185, No. 58). ':- 
“64, După îndeplinirea condițiunei re- 
zolutorie, cumpărătorul va avea» dreptul 
de retenţiune asupra lucrului vândut 
până ce.i se:vor plăti toate îndemniza- 
țiile cu cheltuelile făcute “cu lucrul şi 
căr& îi sunt datorite. (Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1183, No. 59; Baudry et 
Barde, -Obligations, II: No. 897). - - 

65. Condiţiunca  rezolutorie, . chiar 
- când este potestativă, are efect retroactiv 

faţa de terțele persoane. (Palloz, Rp.,.O- 
brigations, No. 1217; : Alxandresco, VI, 

. 77). a | i 
P G6. Potrivit acestui principiu, terțele 

No. 264;. Aloxandresco, VI, 

onerat. * ! 
Huc, VI 
gations, 
77). . , 
67, In cazul când, zezoluțiunea unui 

contract a avut loc de plin drept, vânză- 
torul, care intră în posesiunea bunului, 
vândut, are dreptul să introducă direct 
contra terţelor persoane o acţiune reală 
în “virtutea dreptului său. de proprietar, 

" deoarece prin efectul retroactiv al rezo- 
„luţiunei, el nu.'a încetat nici odată de a 
- Hi proprietar, aşă încât drepturile de care 
sar putcă! prevală aceşti terți, nu-i sunt 
opozabile.. (Larombitre, Obligations,: Art. 
1185,. No.: 17; -Dalloz, Râp., Obligations, 
No, 1222; Laurent, XVII, No. 118). . 

G8. Rezoluţiunea unei: vânzări. con- 
simțită de bună: voie 'de către cumpără- 
tor care se atlă în imposibilitate să-şi 
execute obligaţia,: aduce deasemenea: re- 
zoluţiunea' drepturilor coriferite de el terţi- 

persoane pot invoca rezoluțiunea care a - 
emolombe, XXV, No. 475, 42%; 

„No. 263: Baudry et Barde, Obli- 
ÎI, No. 8s5; Alexandresco, VI, p. 
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- prin:o cauţiune, 

lor asupra bunului cumpărat. (Demo- 
lombe, XXV, No, 518; Larombicre, Obli- 
gations, Art. 1184, No. 72; Aubry et Rau, 
cd. 4-a, IV $ 30, text şi. nota 89, p. 8; 
Dalloz, „Râp.„ . Suppl., Obligations, No. 
479). - , . , Să 
„69, În cazul când condiţiunea rezolu- 
toriei operează de plin drept, îndeplini- 
rea ci nu aduce pentru nici una dintre 
părţile contractante” obligaţia de plată de 
daune-interese. - (Demolombe, XXV, . No. 
480; Alexandresco, VI, p. 78). 
"10, Actele de folosinţă şi de adminis- 
traţie făcute de. cumpărător, înainte de 
îndeplinirea condiţiunci rezolutorie,  tre- 
buese respectate de vânzător faţă de ter- 
țele “persoane cu care a “lucrat cumpără- 
torul. (Dalloz, R€p., Suppl., Obligations, 
No. 476). | . 
„Z(. Când  condiţiunea. rezolutorie nu 
se îndeplinește, obligaţiunea este consi- 
derată pură şi simplă şi va fi guvernată 
de regulele proprii acestui fel de obli- 

„gaţie. (Demolombe, XXV, No. 449; 'La- 
rombicre,! Obligations, 'Art,. 1183, No. 29; 
Aubry ct Rau, ed. t-a, IV, $ 302, p. 79; 
Laurent, XVII, No. 112; Huc, VII, No. 264; 
Baudry -et 'Barde, 'Obligutions, IE, No. 
595;: Planiol, II, No. 1305; Alexandresco, 
VI pe ZO 

72, Trebuceşie asimilat cu cazul când 
nu sc îndeplineşte condiţiunea  rezolu- 
„torie,-cazul când evenimentul se produce 
numai după pierderea totală a lucrului 
care face obiectul obligaţiunei _condiţio: 
nale, (Aubry. et..Rau, ed. 4-a, IV, $ 30, 
nota 70, p: 79). o. Sa 
18, Partea în 'favoarea căreia a fost 
stinulată- condiţiunea rezolutorie, poate 
renunţa la bencficiul ci şi părţile con- 
tractante -pot conveni ca, deşi a operat 
rezoluțiunea, obligaţia să-şi producă 
cîeetele sale. (Dalloz, 'R€o.. Obligations; 
No. 1223; Comp.: Alexandresco, VI, p. 78). 
"1%, In. cazul. când. reroluțiunea unui 

contract se produce de plin drept renun- 
țarea la .rezoluţiune' constitue mai mult 
un nou contract decât o ratificare, aşă 
încât ea nu poate produce cfect retro- 
activ, aducând vătămare _terțelor per- 
soanc, afară de cazul când ele au con- 
venit. (Demolombe, XAV, No. 479; La- 
xrombitre, Obligations, Art. 1185, No. 37; 
urm.; Mourlon, II, No. 1215; Dalloz, Râp., 
Obligations, No. 1223; Alexandresco, VI, 
p. 78; Comp.:: Baudry et Barde, Obliga- 
tions,.II, No. 899). . . 
15, Astfel, făcând aplicaţiunea aces- 

tui "principiu, întrun contract garantat 
dacă acest contract a 

fost rezolvat de plin drept, renunţarea la 
rezoluţiune. aduce descărcarea cauţiunei,; 
deoarece “primul contract a încetat să 
esiste. (Dalloz, Rep.,. Obligations, No. 
1925). : - ia 

- 76. Deasemenca, în acest caz, ipoteca 
consimțită de o terță persoană încetează 
de''a-şi mai produce efectul. (Dalloz, 
Rep... Obligations,.No. 1225). 
21 Partea în favoarea căreia a fost 
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“va fi suportată de vânzător, 
„XI. No. 91; Larombiăre, Obligations, Art. 
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stipulată condițiunea rezolutorie poate 
renunța la beneficiul ci fie în mod ex- res, fie în mod tacit. (Dalloz, R€p., O- 
lizatios No. 1227). . . 

18. Renunţarea la rezoluțiune este 
tacită când rezultă din fapte care îi sta- 
bilese existenţa cei 
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 1927). 

„ In cazul când după închcerea con- | tractului părțile stipulcază clauza rezo- 
lutorie, această clauză constitue o nouă 
convenţiune, care nu poate prejudicia 
terţilor care au dobândit 'drepturi asupra 
imobilului înainte de stipularea acestei 
clauze. (Dalloz, Rep, Obligations, No., 
1218). : , 80. Clauza rezolutorie stipulată.: în- 
tr'un contract după încheerea lui, pentru 

* cazul când una dintre părțile contractate 
nu-și va exccuta obligaţia, este opoza- 
bulă terţilor, deoarece această clauză, 
chiar dacă nu ar fi fost prevăzută, şi-ar 
fi produs efectul constituind o obliga- 
ție decurgând din lege. . (Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 1218). . 

A FI In acest caz însă, nu se va putcă stipulă rezoluţiunea de plin drept, fără să 
fie nevoie de somaţie sau judecată, de- oarece în lege nu este prevăzută condi- 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

În mod ncîndoios. | 

țiunca rezolutorie de pln drept Şi „terții se pot opune la rezoluțiune, deoarece: această clauză adaugă la contract. (Dal- 
loz, R€p., Obligations, No. 1218). 
82. Când lucrul înstrăinat sub o con- : apune  rezolutorie piere în întregime după îndeplinireă condiţiunei, pierderea 

va fi suportată: de cel care a făcut în-: Sirăinarea, deoarece prin efectul re- 
troaciiv al rezoluţiunei, cl este proprie-! 
tarul lucrului. (Dallcz, Rep. Obligations, 
No. 1193). : - 

83. Când lucrul înstrăinat 
conatțiune piere în 
de îndeplinirea condiţiunei şi mai târziu condiţiunca nu se îndeplineşte, pierde- rea va fi.suporiată - de cumpărător, de- 
oarece, în acest caz, „obligaţiunea este pură şi: simplă şi cumpărătorul este con- siderat că a fost proprietar dela încheerea contractului. (Duranion. XI, No. 91; 
Demolombe, XXV, No. 456; Larombiere, Obligations, Art. 1183, No. 65: Dalloz, 
Rcp., Obligations, No. 1194; Huc, VII, 
No. 264: Alexandresco, VI, p. 79). 
84. Când lucrul înstrăinat sub o condițiune rezolutorie piere în întregime 

înainte de îndeplinirea condiţiunei şi mai târziu condițiunea se îndeplineşte, 

x 

“ Baudry et Barde, 

sub: o.-. 
întregime, : înainte ; 

după o părere, pierderea în acest caz . 
(Duranton, ' 

1153, No. 65; Dalloz, Râp., Obligations. 
No. 1195; Mass6, Droit commercial, III, 
No. 1809; Bufnoir, Propriât et contrat, 
p. 455). - ” 
85, Această soluţiune are loc afară 
de cazul când este vorba de o condiţiune 
rezolutorie, stipulată pentru cazul când 
cumpărătorul nu-si va execută obligaţia. 
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 1195). 

„cari 

Art, 1019 

86. Deasemenea, afară de cazul când condiţiunea este de natură că nu se poate rcaliză după pierderea lucrului, cum ar fi în cazul unci vânzări cu pact de răs- cumpărare. (Dalloz, Rep. Obligations, 
No. 1195). . 
87. După altă părere, când lucrul înstrăinat sub o condiţiune rezolutorie piere în întregime, înainte de îndepli- nirca condiţiunei şi mai târziu condi- jiunca se îndeplineşte, pierderea va îi sunortată de către cumpărător, care, ne- putând să restitue lucrul vândut nu va puică sii ceară nici restituirea prețului plătit de el. (Demolombe, XXV, No. 460; ourlon, II, No. 1212; Massâ ct Verge sur Zachariac, lil, $ 536, nota 5, p. 584; Demante et Colmet de Santerre,_V, No. 102 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 302, text şi nota 70, 'p. 79; Dalloz, Râp., Obli- gations, No. 119; Suppl., Obligations, No. 457; Laurent, XVII, No. 110, 111; Huc, Vai; No. 264; Baudry et Barde, Obligations, 

II, No.. s93; Planiol, II, No. 1551; Alexan-. dresco, VI, p. 79). ! 8. In orice caz, părţile contractante au dreptul ca prin convențiunea lor să puc_ totdeauna riscurile în sarcina cum- părătorului, ceeace se va apreciă în mod suveran de tribunale, prin interpretarea intenţiunei comune a părţilor contrac-' tante. (Demolombe, XXV, No. 462, Mour- lon, II, No. 1212, nota 1; Demante - et Colmet de Santerre, V, No. 102 bis, IV;. 
Obligations, II, No, $93; Alexandresco, VI, p. 79). i 

89, Când lucrul înstrăinat sub o con- dițiune rezolutorie a suferit deteriorări 
îi “ micşorează valoarea, provenite . din negligența sau greşala cumpărăto- rului, el va îi responsabil de: aceste de- teriorări. - (Larombiăre, Obligations, Art. 1185, No. 60, 61; Dalloz, Rep, Obligati- ons, .No, 1193; Laurent, XVII: No. 116; Alexandresco, VI, p. 75). - 

“90, Dacă însă  deteriorările provin: dintrun caz pur fortuit, fără greşala cumpărătorului, el nu are nici o respon- sabilitate: (Duranton, XI, No, Si; La- rombicre, Obligations, Art. 1185, No.: 62; Mass€ et Verge sur Zacharie, III, $ 53%, nota 5, p. 381; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 502, text .şi nota ZI, p. 80; Dalloz, Rp. Obligations, No. 119; Suppl., - Obligati- ons, No. 458: Alexandresco, VI, p. 7, 81; Contra: Demolombe, XXV, No. 463; Laurent, XVII, No. 111), ERA 
“91. Controversa în dreptul civil. rp: mân nu poate există, deteriorările pri- vind în acest caz pe vânzător, faţă cu art. 1018 al. 5 c. civ român,'care se de- osebeşte de textul corespunzător francez, reproducând dispoziţiile art. 1163 al. e. cv. italian. (Alexandresco, VI, p.: 68, 69, 5 . , ce aj . 

N - 92. In caz de indeplinirea coidițiunei Tezolutorie, cumpărătorul va .fi: o ligat să restitue vânzătorului lucrul care. 'a făcut obiectul contractului cu toate. creş-. terile obţinute -prin împrejurări. - natu- 
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Art. 1020 DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE Codul civil 

rale, fără a avea dreptul să ceară nici ed. 4-a, IV, $.5302, p. 80; Dalloz, Rp, 
o îndemnizație pentru . aceste creşteri.  Suopl., -Obligations, No. 475), 
(Larombicre, Obligations,. Art. 1183, No. "93, A se vedcă: art. 1020 şi 1021 din 
54, 53, 56; Demante et Colmet de San- codul civil cu notele respective. 
terre, V, No. 102 bis, II; Aubry ct Rau, 

Art. 1020. — Condiţiunea rezolutorie este. subiînțeleasă _tot- 
deauna, în -contractele sinalagmatice, în caz: când una din părţi, 
nu : îndeplinește -angajamentul său. (Civ. 832, 943, 1021, 1079, 
1081 urm., 1101, 1320, 1322, 1365—1370, 1430, 1439, 1646, 1647; 
Pr. civ. 126; C.Com. 63, 64, 67; L. propr. liter. (Mon. of. 68/923), 
14; L.. agrară 130; Legea specială autorizând luarea de măsuri.:ex- 
cepţionale (Mon. of. 217/914), Art. 3—6; Lege privitoare la regimul 
excepţional âl raporturilor dintre proprietari și chiriaşi din 27 Martie, 
1924, Art. 15; Civ. Fr, 1184, 31)... | 

*Tezti fi. Art. 1184 Ş 1.— La condition .râsolutoire est toujours sous-en- | 
„tendue 'dans les contrats synallagmatiques, pour le cas oii l'une des deux parties ne 
satisfera point ă son engagement. 
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„+. Botoșani 5/1923, Jur. Gen. 1925 No. 164; - : | 
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INDEX ALFABETIC Doctrină, 
. ” (la doctrină), e Ne ” 

: “1 Nu trebueşte să se confunde condi- 

  
    

Adjudecare"(0, " Garanţie 10. , , Ă . - > Aplicatiuai 9... ÎInstrăinare cu sarcina de  țiunea rezolutorie propriu zisă, expresă, 
siune 12, întreținere 12, prevăzută de art. î1$3 c. civ. fr. (1019 c. ” Condiţiune rezolutorie 1 

- urm, ! 
Condiţiune rezolutorie ex- 

presă 1; . 
Condiţiune .rezolutorie ta: 

cită 1,- 
Contracte bilaterale 7. 

. Contracte nenumite 12. 
Contracte oneroase 7, . 
Conţracte : sinalagmatice 

_ imprefecte 7. 
Contracte  sinalagmatice. 

perfecte 7, 8. - 
Contracte „unilaterale 7., : 
Echitate 5, - 

Intenţiune 5. 
- Intreţinere, 42, 
Pact comisor 1—5, î1. 
Pact comisor expres:3,. - 
Pact comisor tacit 3, 4, 5. 
Partaj.10, 11... . . 
Privilegiul copartaşului 

Priyilegiul vânzătorului 

Rentă viageră 12. 
Revindere în compt 10. 

„ Rezoluţiune 6; 41, 12. .- 
* Schimb 10.: dd see. 

-- Vindere-cumpărare 10, 
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civ. rom.) cu condiţiunea rezolutorie ta- 
cită sau pactul comisoriu'prevăzut de art. 
1184 c. civ. fr. (1020 şi 1021 c. civ. rom), 
care este tot o condiţiune rezolutorie, însă 
de o natură specială. (Alexandresco, VI, 

'8i : 81). 
“9. „Pactul comisoriu. este clauza prin 

care părțile convin că contractul va fi 
desfiinţat, dacă una din ele nu-şi va în: 
deplirii- obligaţia sa“. (Alexandresco, VI, 
p. 81 3 , - . . : iei , - “ 

pi    



  

  

Codul civil 

Sa Clauza de rezoluţiune sau pactul co-. misoriu, poate fi tacită sau expresă. (A- lexandresco, VI, p. 84). “ 
4, Condiţiunea rezolutorie tacită, sau pactul comisoriu tacit, este condiţiunca care este 'subințeleasă în virtutea legii şi nu rezultă din convenţiunca expresă a părților. (Alexandresco, VI, p. 82). 
5. Condijiunile rezolutorii tacite „sunt inspirate de echitate şi sunt conforme in- tențiunci prezumate a părților contrac- tante. _(Dalloz, Rep. Obligations, No. 1194;  Suppl., Obligations, No. „439, 460; Alexandresco, VI, p. 82). 

„6. Potrivit dispozițiunilor art. 1184 ce. civ. Îr. (1020%. cir. rom.), când o parte . contractantă se găseşte în imposibilitate de a-şi exccuta obligaţiunile sale, este locul să se pronunţe rezoluțiunea con- tractului pentru cauză de ncexecuiarea 
condiţiunile 
No. 1245; Alexandresco p.. 84). 7. Dispoziţiunile art. 1184 es civ. tr, (1020 c. civ. rom.), îşi găsesc: aplicaţiunea, după o părere, la "toate contractele cu titlu oncros, sinalagmatice perfecte sau imperfecte, bilaterale sau unilaterale. (Valette sur Proudhon, I, p. 65; Duver- pier sur Toullier, VI, No. 579, nota b; emolombe, XĂV, No. 492, 495, 494; La- rombicre, Obligations, Art, 1184, No. 4, 5; Dalloz, Rep. 'Suppl., Obligations, No. 
+59; Huc, VII, No. 267, 268), LL 8. După altă părere, dispozijiunile art. 1184 c, civ. fr. (1020 e. civ. rom.) tre. * buesc interpretate în sens restrictiv şi deci. îşi vor găsi aplicaţiunea numai. la. contractele sinalagmatice: perfecte. (Au- bry et Rau, ed. 4-a, IV, .S$ 302, text şi nota 79, p. 82;:Dalloz, Râp., Su pl., Obli- gations, No. 459; Laurent, (i, No: 125; Baudry ct: Barde, Obligations, II, No. 905; Alexandresco, VI, p- 84, text şi nota 2). . 
„9, Legiuitorul face aplicaţiunea . princi- piului din art. 1020 şi 1021 ce. civ, TOM., * în mai multe texte” din codul civil şi anume în art. 1520, 137, 1328, 1529, 1531, 

1545, 1549, 1365 urm., 1403, 1425, 1450, 1459, 1454, 1646; deasemenea, în art. 553 urm. pr. civ., 67 c. com. rom., cic.; această aplicațiune însă nu e limitativă. (Alexan- resco, VI, p._ 85, 86). e "10. Partajul nefiind considerat . în drept nici ca vânzare, nici ca schimb, în cazul. când unul dintre copărtaşi nu plă- teşte sulta sau nu-și îndeplineşte alte . a obligaţiuni puse în sarcina sa prin actul de partaj, ceilalți copartaşi nu au nici acţiune în rezolujiune şi nici privilegiul vânzătorului, ci acţiunea în garanţie şi privilegiul - copărtaşului deasemenea, în cazul când un bun al succesiunii s'a ad- judecat asupra - unui comoştenitor ..şi' când -acea adjudecare este. considerată ca partaj şi dacă adjudecatarul nu de- pune preţul, ceilalți copărtaşi nu au - dreptul de a:'cere revinderea bunului în comptul : adjudecatarului, “ci au dreptul numai lă privilegiul copărțaşului. (Demo- 
lombe, XVII, No. 508; Larombiăre, Obli- 

— 655; —. 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

or. (Dalloz, Rep Obligations, 
», Il, 

” 

“Art, 1020 | 

ations, Art. 1184, No. 27 urm.; Dalloz, t€p., Successions, No, 2093, 2100, 2101; Suppl., Successions, No. 1345, 1545, 1546; Carre, op. cit. Tome YV, +. II, Question 25035 No. 9; Demante ct Colmet de San- . terre,: op. cit. III, No. 225 bis, IV; Aubry ct Rau, op. cit. [II, $ 262 text şi nota 3; VI, $ 625 text şi nota 19; Laurent, op. cit. X, No. 412, 415, 420, 421, 428, 460; XXX, Na 26; Huc, V, No. 442, iGuillouard, Vente, I[, No. 755; Planiol, op. cit. III; No. 2406; Colin et Capitant, op. cit. III, pg: 491; Alexandresco, ed. 2-a, LII, parteu » P. 515, 784 nota 6, 789, 79; V, p.' 8; M Cantacuzino, op. cit. No. 416, p. 266; N. Georgean, Studii juridice, 1, p..140; Traian lonaşcu, p. 245, 244), a 
1. Părţile însă pot stipulă rezolu- țiunca împărţelei printrun pact comism în cazul când una dintre ele nu Şi-ar exe- . cută obligaţiunile “sale.  (Alexandresco, 

86). VI, p. 
(2, Contractul prin “care o parte în- străincază un bun al său în schimbul o- bligaţiei luată de dobânditor- de a o în- - treține, este un contract nenumit, Acest contract se apropie de cel.de rentă vi- ageră, se deosebește însă de cl deoarece crecază o obligaţie” de a face strict per- sonală, care nu poate fi cedată, iar nu o obligație de a da şi care poate fi transmisă unei alte persoane. Prin ur-, - Mare, acestor contracte nu li se pot a: plică dispoziţiile speciale, . relative la „rentă, “pentru cazul de neexccutare a obligaţiei de întreţinere, ci. cele din dreptul ' comun, admiţându-se rezilierea după principiile generale de drept din natura 'obligaţiilor, în cazul „când do- bânditorul_ nu-și îndeplineşte îndatoririle 

ce. şi-a luat prin contraet,: (Laurent, NAIV, No. 70 urm.; XAĂVII, No. 2%; 
“Guillouard, Vente, [, 92 urm,: Des con- trats alcatoires, 177 urm; Baudry ct „ Saignat, De la vente et de V'6change,. 128; Des contrats alâatoires, ete, 352 urm.;, Huc, X, 34 'urm.; “XI, 565; Planiol, II, 2154 urm; D. Alexandresco, vol. VIII, par- tea II, p. 108: IX, p. 4; X, p. 95, 107: N. eorgean, Studii Juridice, 1,.p. 55; Con. tra: Troplong, Des Contrats, “alGatoires, - No. 230: Vente, I, No. 158). 

3. A se vedcă: art. 1019 şi 1021 din codul civil cu notele respective. . 

 Jarisprudenţă, . - 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 
|. Dispoziţiile 'art. 1020 şi 1021 din co- dul civil, fiind de interes privat, în ar- monie cu principiul libertăţii  conven- jiunilor, consacrate : prin: art, 969 din co- . dul civil, părţile pot renunţa la această: favoare stabilită în interesul lor şi care nu .interesează nici ordinea şi nici mo- tala socială. (Trib. Tecuci, 413 din 4 De-. cembrie - 1924, 'Pand. :Rom. 1925, UI, 40). 2. A se vedeă: arț. 471,. nota 1; art. 529, notele 1 şi 2: art, 1021 :cu. notele: res= pective art. 1294, nota 1; art. 1566 cn. no- tele respective; art. 1367, nota 1).



Art. 1021 DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE Codul civil 

Art. 1021. — Intr'acest caz, contractul nu este desființat de 
drept. Partea. în privința căreia angajamentul nu s'a executat, are 
alegerea sau să silească pe cealaltă a execută convențiunea, 

"când este posibil, sau să-i ceară desființarea, cu daune-interese. 
Desființarea trebue să se ceară înaintea justiţiei, care, după, 
circumstanțe, poate acordă un termen părței acționate. (Civ. 832, 

"943, 998, 1018 $ ultim,, 1020, 1068, 1075, 1077, 1079, 1081 urm,, 
1101, 1320, 1322, 1365—1370, 1408, 1430, 1439; Pr. Civ. 126 
urm., 381; C. com. 44, 63, 67; L. Timbr. 21$ 1-b; L. propr. liter. 
(Mon. of. 68/923), 14; Legea! agrară, 130; Legea privitoare la.. 

„ regimul excepțional al' raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi 
din 21 Martie 1924, Art. 15; Civ. Fr. 1184 Ş 2). 

Tezt. fr. Art. 1184 Ş 2. — Dans ce cas, le contrat n'est point râsolu de plein droit. La parti6 envers laquelle lengagement n'a point 6t6 extcutţ, a le chois ou de foreer l'autre î lex6cution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la r&solution avee domniages et interâts, 
La resolution doit âtre demandâe en justice, et il peut ctre accurd& au. 

„ d6fendeur un d6lai selon les cireonstances. : 
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3,7, 10, 17, 18, 21, 26, | Daune-interese 3, 4,7,8, Fraudă 54,-- "| Moştenitori 85,40. . -63, 67, 33, 12, 2427, 38, 62, Fructe 3... 4 Neglijenţă 6. . 
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"nu aduce în mod 

„ 

“gațiune de a 

Codul civil 

Neexecutare esenţială 1, Revendicare 3), 31, 37,56. Neexecutarea obligaţiei 1 Revocare 59, - urm, Rezoluţiune 1—4, 6, 4î— Neexecutare parțială 1,3, 14, 16, 19, 23, 23, 20—35, Ncexecutare totală 1. 37, 39—44, 49—55, 57, 55— Notificare 13, 63, 73, 65, 67—6), 71,75, .- Nulitate 16, Rezoluţiune de Urcpt,a se Obligaţie accesorie 4, "vedeă cuvintele: „Con- Obigaţie de a da 3, dițiune rezolutorie ex- Obligaţie de a face 3, presă“, Obligaţie de a nu face 3, Rezoluţiune prin justiţie misiune esenţială 39, 63, 65 Pact comisor ex res, ase 
vedeă cuvintele: s Con: 
diţiune rezolutorie ex- 
presă“, 

Plata preţului 37, 52, 
Prejudiciu 24. 

55, 5, 57, 

Somaţie. 13, 68, 73. 
Succesori universali 35, 40, 
Termen 0), 
ermen de graţie 7, 18— 
23, 25, 03, 65—67, 

Termeni sacramentali 72, 
Terţe persoane 29—31, 3%, 
41—43, 56, 57, . 

Vindcere-cumpărare 30, 3, 37, 41—43, 52, 4. > 

Prescripţie 31, 
Producte 6). 
Recurs 39. 
Renunţare 44-49, 73, 74, 
Restituire 33, 
Retenţiune 58, 
Retroactivitate 23, 

      
Doctrină, 

4. Chiar în contractele sinalagmatice, orice ncexccutare a obligaţiilor de către una dintre părţi, nu aduce În mod ne- Cesar şi absolut rezoluţiunea convenţiu- nilor. Astfel, după “o părere pentru ca neexecutarea obligațiunilor să aducă re- zoluţiunea convențiunei, trebueşte ca ncexecutarea să fie totală Sau cel puţin să fie privitoare la o parte esențială a convenţiunei.  (Pothier, Vente, III, No. 144; Demolombe, XAV, No. 490, 500; La- rombitre, Obligations, Art. 1184, No. ii urm.; Dalloz, Rep, Suppl., Obligations, No. 561; Laurent, XVII, No. 127; Hue, VII, No. 269; Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 912; Planiol, II, No. 1521; Alexan- dresco, VI, p. 8, nota). 
"2, Prin urmare, în „această părere, neexecutarea unora din obligaţiunile cuprinse întrun contract sinalagmatic, 

necesar rezoluțiunea contractului, ci tribunalele vor apreciă upă împrejurări, dacă neexecutarea este îndeajuns de Bravă” pentru a aduce rezo- lujiunea contractului.  (Pothier, Vente, III, No. 144; Demolombe, XXV, No. 499, 500; Larombitre, Obligations, Art. 1184, No. 11 urm.; Dalloz, Rep. Suppl.. Obli- ations, No. 561; Laurent, AVII, No. 127; uc, VII, No. 269; Baudry et Barde, O- bligations, II, No. 912; Planiol, II, No. 1521; Alexandresco, VI, p. 8, nota). 3, După altă părere, trebueşte de fă- cut o distincțiune după cum obligaţiunea care nu a fost executată este o obligaţie de a da sau dea face, sau o obligaţiune e a nu face; dacă este vorba de o obli- da sau de a face, chiar. o ncexecutare parțială aduce rezoluţiunea contractului şi în acest caz tribunalul nu poate respinge - cererea de rezoluţiune, obligând numai pe partea care nu a exe- cutat să plătească celeilalte părți. o în- demnitate în bani; dacă însă este vorba de o obligaţiune de a nu face, tribunalul va avea dreptul să aprecieze .gravitatea. ncexecutării şi va puteă sau să pronunţe 

19505.- Codul Civil adnotat, — VII 

DESPRE ODBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

Schimbare de. destinaţie - 
67. 

Art. 102] 
rezoluțiunea contractului sau să con. damne .pe partea care nu a executat ca să .plătească celeilalte părți contractante, daune-interese, „(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 302, text şi notele 80, Si, p. 83;. Huc, VII, No. 269), | 
A, Când una dintre părți nu execută oblipațiunile accesorii, tribunalele vor apreciă dacă această ncexecutare trebu- eşto: să aducă rezoluțiunea contractului Sau numai condamnarea la daune-inte- resc.  (Demolombe, XXV, No. 500; . La- rombicre, Obligations, Art, 1184, No. 11; Laurent; XVII, No. 127;  Alexandresco, VI. p. $5, nota. - | 5. Când una dintre părțile contrac= tante prin neexecutarea obligaţiunilor, a uzat de dreptul său, nu este locul la rezoluţiunea contractului, (Larombiăre, Obligations, Art. 1184, No. 12; Huc, VII, No. 269: Alexandresco, VI, p. 85,'nota). - 6, Dispoziţiunile art. 1184 c. civ. fr. 1020 şi 1021 e. civ. rom), după părerea dominantă, îşi găsese aplicațuinea nu nu- mai în cazul când 'una dintre părţile contractante: nu-și execută obligația din greşeala sau ncglijenţa sa, ci şi în ca- zul când neexecutarea provine dintr'un caz fortuit sau de forță majoră, cazuri în care deasemenea se poate pronunță re- zoluțiunea contractului Pentru neexecu- tarea obligaţiunilor. (Demolombe, XXV, No. 497; Larombitre, Obligations, Art. 1184, No. 6 -urm.: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 5u2, text şi nota 82, p. 83; Dalloz, Rep.,' Suppl.. Obligations; No. '466; Lau- rent, xvP No. 124; Huc, VII. No. 270; Alexandresco, YI, p. 84, nota 5; Contra: Planiol, II, No. (343: Comp.: Baudry et Barde, Obligations, II, No. 914), 
« În cazul când obligaţiunea nu a putut fi executată sau a fost întârziată prin o cauză de forță majoră, tribunalele au o putere discreționară, având dreptul ca luând în „consideraţie situațiunca de- bitorului să-i. acorde un termen pentru a-şi. execută obligaţiunca, fără să-l con- damne la daune-interese. (Duvergier, Vente, IL, No. 294; Demolombe, XXV, No. 497; Larombitre, Obligations, Art. 1184, No. 7: Troplong, Vente, -I, No. 294; Au- bry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 554, p. 563; Laurent, XVII, No. 124; Alexandresco, VI, p. 84, nota 3). 

"8, In cazul când o parte a fost împie- ecată să-şi execute obligaţia din o cauză de forță majoră, ca nu poate fi condamnată la plată de daune-interese, deoarece nu i se poate impută nici o culpă. (Pothier, Vente, III, No: +9; Larombiăre, Obliga-- tionș, Art. 1184, No. 7; Troplong, Vente, I, No. 294; Aubry et Rau, cd, 4-a, IV, $ 554. p. 563: Alexandresco, VI, p. 85, nota). 9, Când obligaţiunea nu a fost exe- cutată din culpa creditorului, care nu a voit-să primească executarea ci, contrac- tul nu va fi supus rezoluţiunei.. (Larom- bitre, -Obligations, Art, 1184, No. 15; Laurent, XVII,. No. 
VI, p. “85, nota). 

=. 
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Art, 1021 

10. Când ambele: părţi contractante 
sunt în culpă, tribunalul va apreciă gra- 
dul de greşală a fiecăreia dintre ele. 
(Laurent, XVII, No. 126; Alexandresco, 
VI, p. 85, nota). . 

|. In cazul unci condițiuni . rezolu- 
torii tacite prevăzute de art. 1181 c. civ. 
în. (1020' şi :1021 c. civ. rom.), rezoluţiunea 
contractului -nu. are loc: de” plin drept, 
ca în cazul unci condițiuni exprese, ci 
rezoluțiunea trebueşte cerută şi pronun: 
țată de tribunal. (Demolombe, XXV, No. 
50$, 509; Larombiere, Obligations, Art. 
1184, No. 40; Dalloz, Râp., Suppl., Obli- 
gations, No. 464; Laurent, XVI "No. 129; 
Huc, VII, No. 271; Baudry ct Barde, Obli- 
gations, II: No. 921; Planiol, II, No. 1512; 
Alexandresco,: VI, p.'58, 89). 

- 19, Partea contractantă care arc drep- 
"tul. să: ceară .rezoluțiunea' contractului, 
are.alegerca sau'să ceară executarea con- 
tractului, în 'câzul când este o simplă în- 
târziere în executare, sau să ceară da- 
une-interesc, când executarea a devenit 
imposibilă, sau însfârşit să ceară rezolu- 
țiunea' contractului. '* (Demolombe, 'XĂY, 
No. 515: Larombiere,! Obligations, Art. 
1184; No. 40: Demante et 'Colmet de San- 
terre, V,.No. 104 bis, I; Dalloz, Rep. 
Suppl.; :Obligations,: No. 484; Laurent, 
XVII; :No. 129, '136;: Baudry ct Barde, O- 
bligations,: II, “No. 915 urm.;. Planiol, II, . 
No..1515; :Alexândresc6, VI, p. 89, 92). 
*183..:Pentru :ca -acţiunea - în: rezolu- 
une'a unui contract pentru ncexcecutarea 
obligaţiunilor, să fie admisă, nu este ne- 
cesar ca în prealabil să se fi făcut o soma- 
țiune debitorului, deoarece citaţiunea de 
înfăţişare la judecată constitue o sufi- 
cientă .înştihțare pentru el. (Larombiere, 
Obligations, Art. 1184, No. 4; Dalloz, 
Rp. Subppl., Obligations,. No. 222, 468; 
Laurent, XVII; No. 152, 139; Huc, VI, 
No. 270: Baudry et: Wahl, Louage, Î, No. 
1045; : Guillouard; Louage,. I..: No. 459; 
Planiol, II, No. :1518; Alexândresco. VI. 
p: 89). m A 

(4, Pentru. a se puică produce rezolu- 
ținea iinui contract pentru neindeplinirea 
obligaţiunilor, trebueşte să se pronunţe o 
hotărîre, care nu este declarativă ci rezo- 
luţiunea se produce numai prin cfectul 
acestei hotăriri:. (Demolombe, XXV, No. 
514 urm.; Larombicre, .Obligations, Art. 
1184, No. '45. 46; -Demante ct: Colmet de 
Santerre.- V, No. 103 bis. I: Aubry et Rau, 
ed. 4-a. IV $ 302,.p, 83: Dalloz, Râp.. Suppl, 
Obligations.. No. 464£:' Laurent, "XVII, No. 
150; Huc, VII, No. 271; Baudry et Barde, 
Obligations, IÎ,-No. 935; Plantol, II, No. 
19 o A ă 
î. 15, Chiar după introducerea unei ac- 
țiuni pentru rezoluţiinea : unui contract 
pentru neîndeplinirea 'obligăţiunilor, con- 
tractul subsistă. şi debitorul poate să pre- 
vie - rezoluțiunea, executându-şi' obligaţiu- 
nile, însă numai până la pronunţarea unei 
hotăriri definitive. (Demolombe, XXV, No: 
515 -urm.; Larombicre, Obligations, Art: 
1184, No. 46; Dalloz, Râp.,-Suppl., Obli: 

. DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE Codul civil 

aiions, No. 465; Laurent, XVII, No. 135; 
fue, VII, No. 271; Baudry ct Barde, Obli- 
gations, II, No. 927; Planiol, II, No. 1319; 
Alexandresco, VI,. p. 90). , „-. 
„16, In cazul când la acţiunea .în rezo- 
luțiunea contractului, debitorul opune o 
cerere reconvențională având de obiect a- 
nularea convenţiunei, pentru dol sau pen- 
tru alte motive, tribunalul va soluţionă 
mai întâi cererea reconvenţională şi numai 
dacă o va, găsi nefondată, va soluţionă 
corgrea de 'rezoluțiune. (Alexandresco, VI, 
p. 91).. e i 

17. Tribunalele au o. oarecare latitu-. 
dine să aprecieze: faptele, în cazul când 
una din. părţi nu-și execută obligaţiunile 
sale contractuale, deoarece condiţiunca re- 
zolutorie tacită prevăzută de art. 1184 c. 
civ. îr. (1020 şi 1021 c. civ. rom.), pentru 
contractele sinalagmatice, nu operează de 
plin drept. (Baudry cet Barde, Obligations, 

I, No. 923: Alexandresco, VI, p. 90). 
18. Potrivit dispoziţiunilor art. 1184 c. 

civ. fr. (1021 ce. civ. rom.), chiar în cazul 
când cererea este fondată şi regulată, tri-. 
hunalul nu este obligat să pronunțe de 
îndată rezoluţiunea contractului, ci poate 
ca, apreciind împrejurările cari sunt lă- 
sate la suverana sa discreţiune, să acorde 
părţii acţionate un termen pentru a-şi exe- 
cută obligaţiunile. (Demolombe, XXV, No. 
514; Larombitre, Obligations, Art. : 1184, 
NG. 47 urm.; Demante ct Colmet de San- 
terre; V, No. 105 bis, VI; Aubry et Rau, 
cd. 4-a, IV, S$ 502, text şi nota 83, p. 8; 
Dalloz, Rep.. Suppl., Obligations, No. 465; 
Laurent, XVII, No. 155; Huc, VII, No. 271; 
Baudry et Barde, Obligations, II, 924; Pla- 
niol; II, No. 1316; Alexândrescoa VI, p. 90; 
91). pf: Na 
- 19, Intr'o acţiune în rezoluţiunea unui 
contract pentru neindeplinirea obligațiuni- 
lor tribunalul poate sau să pronunţe prin 
acecaş hotărire mai dinainte rezoluţiunca 
în cazul când. debitorul nu-şi va execută 
obligația în -termenul pe care i-l acordă 
sau să pronunțe două hotăriri succesive: 
una- prin -câre acordă debitorului un ter- 
men pentru a-și execuiă obligaţia, iar alta 
în: urmă prin care pronunță rezoluţiunea 
contractului ' dacă debitorul nu şi-a exe- 
cutat angajamentul în termenul acordat. 
(Demolombe, XXV, No. 514; Larombitre, 
-Oblieationis; Art. -1184,. No. 49; Laurent, 
XVII, No. 154; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, -I[, No. 925; 936; Planiol, II, No. 
1516:'Alexandresco, VI, p. 91). -: : 
"20, Tribunalele. vor apreciă, după îm- 
prejurări când acordă termenul, dacă acest 
termen trebueşte să fie mai lung sau-mai 
scurt:: (Alexandresco, VI, p. 91). _ 

2 |, Tribunalele vor! apreciă în mod su- 
veran dacă trebueşte să acorde sau nu ter- 

men de. graţie. (Alexandresco, VI; p- 91, 
nota î, 107, nota 6).. -. - - . 
29, Tribunalele nu pot, acordă decât 
“un - singur termen de graţie, iar nu mai 
multe.. (Alexandresco, VI, p. 91).: IDEE 

+ 928, Dacă în termenul acordat: de. tri- 
bunal debitorul îşi execută numai în parte 

- 
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obligaţia, rezoluţiunca se va produce. (La- 
rombicre, Obligations, Art. 1184, No. 43; A- 
lexandresco, VI, p. 91). ' Ă 
24, |n cazul când tribunalul pronunţă 

rezoluțiunea contractului pentru neexecu- 
tarea obligațiunilor, el poate condamnă pe 
debitor la plata de daune-interese, cel pu- 
[in atunci când neindeplinirea condiţiuni- 
or are loc din culpa sa şi dacă se constată 
că prin această ncexccutare, creditorul 
a sulerit un prejudiciu. (Demolombe, XIV, 
No. 525; Larombitre, Obligations, Art. 
1184, No. 40; Demante et Colmet de San- 
terre, V, No. 104 bis, I; Dalloz. Rep. Suppl., 
Obligations, No. 453; Laurent, XVII, So: 
155; ÎIue, VII, No. 278; Baudry ct Barde, 
Obligations,. [[, No. 920, 920: Planiol, II, 
„No. 1517). : ” 

25, Tribunalul poate acordă daune-in- 
terese şi în cazurile când creditorul cere 
executarea contractului sau când acordă 
un termen de executare debitorului, res- 
pingând, cererea de rezoluțiune, deoarece 
dispoziţiunile art.. 1184 c. civ. [r. (1021 c. 
civ. rom.), nu au un caracter limitativ 
şi nu derogă dela dreptul comun. :(Demo- 
lombe, XXV. No. '523; Laurent, XVII, No. 
.153;_Huc, VII, No. 278; Alexandresco, VI, 
p. 9). 
26, Tribunalele au dreptul, dacă vor 

crede de cuviință că rezoluțiunca nu tre- 
bucşte pronunţată, să acorde daune-inte- 
rese părţii contractante, față de care nu 

” a fost executată obligația. (Alexandresco, 
VI, p. 90, nota 3,9). . 
27, Deasemenea tribunalul poate a- 

cordă daune-interese creditorului, nu nu- 
mai în caz de ncexecutarea obligaţiei, ci 
şi în cazul când-executarea este tardivă. 
(Demolombe, XXV, No. 523; Demante. et 
Colmet :de Santerre, V, No. 104 bis, |; 
Laurent, XVII, No. 153; Alexandresco, VI, reni 

og. Rezoluţiunea contractului pentru 
neindeplinirea obligaţiunilor pronunţată în 
virtutea art. 1184 c. civ. fr. (1020 şi 1021 c. 
civ. rom.), produce aceleaș ciecte ca şi înde- 
plinirea. oricărei alte condițiuni rezolutorii, 
adică un efect retroactiv, lucrurile 'Tepu- 
nându-se în principiu, în acecaş stare ca 
şi cum nu sar fi contractat. (Duranton, 
XI; No. SS; Demolombe, XXV, No. 517 bis; 
Aubry et Rau, cd. 4-a. IV, S 302, p. 48: 
Laurent, XVII, No. 144, 145; Baudry et 
Barde. Obligations, II, No. 934 urm.: Pla- 
niol, II, No. 1320; -Alexandresco, VI, p. 93. 95). iu 

29, Prin efectul acestei rezoluțiuni, ter- 
ţii care au dobândit în mod legitim asu- 
pra. lucrului oarecare drepturi. pot fi le- 
zaţi. (Dalloz, 'Rep.; Suppl, Obligations, 
Do. 495), NR ! 

- 830, Vânzătorul, în urma pronunțării re- 
'zoluţiunei de către justiţie, va. puteă să 
revendice lucrul său dela “cumpărător şi 
chiar dela terțele persoane, deoarece ac- 
țiunca în_rezoluțiune : este reală. . (Demo- 
ombe, XXV. No. 519 urm.; Aubrv cet Rau, 

ed. 1-a, IV, $ 502, p. 85; Laurent, XVII, No. 
147 urm.: “Alexandresco. VI. p. '95). 

, 

DESPRE OBLIGA'ȚIUNILE; CONDIȚIONALE Art. 1021 

3. După rezoluţiunea contractului, re- 
vendicarea lucrurilor mobile este: uneori 
paralizată de excepţiunea trasă din art, 
2279 c. civ, În. (1909 ce. civ. rom); dacă 
însă revendicarea este posibilă în cazurile 
când acest articol o permite sau când este 
vorba de lucruri mobile incorporale, rezo- 
luțiunca contractului îşi va produce efecte 
față de terjele persoane, (Larombitre, O- 
bligations, Art. 1184, No. 112; Aubry et 
Rau, cd. 4-a, IV, $ 336,:p. 405; Laurent, 
XVII, No. 147; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, II, No. 935; Alexandresco, VI, p. 
95, 96). : 
32, Actele de administraţie făcute de 

proprietarul al cărui drept a fost rezolvit, : 
vor rămâne valabile. (Demolombe, XX, 
No. 399, 558; Alexandresco, VI, p. 96; Con-! 
tra: Laurent, XVII, No. 153). Ei 
38, Dună rezoluţiune, cumpărătorul va 

trebui să restitue nu numai accesoriile lu- 
crului, ci şi fructele.pe care le-a perceput. 
(Larombitre, Obligations,* Art. 1183, No. 
46: Laurent, XVII, No. 154; Huc, VII, No. 
207: Alexandresco, VI, p. 9; Contra: De- 
molombe, XXV, No. 541). 
34, lezoluțiunea unui contract. nu 

poate fi cerută decât de parica contrac- 
tantă care are dreptul să se plângă de 
neexecutarea contractului. (Demolombe, 
XXV, No, 510; Demante et Colmet de San: 
terre, V, No. 104 bis, I;. Laurent, XVII, No. . 
142; Planiol, II, No. 1514; Alexandresco, 
VI, p. 9, nota 5). 
35, Rezoluţiunea unui contract poate 

Îi cerută de moştenitorii sau succesorii 
universali ai părţii care are dreptul să se 
plângă de ncexecutarea contractului, (La- 
rombiere, Obligations, Art. 1184, No. 75 
urm.:: Hluc, VII, No. 275). a 
86, Terjele persoane nu au dreptul 

să ccară rezoluțiunea unui contract pentru 
ucexecutarea obligaţiunilor. (Demolombe, 
XAV. No. 512; Laurent, XVII; No. 149). 
"37, Astfel, dacă adevăratul proprietar 

al unui imobil introduce acţiune în reven- 
dicare coritra unui posesor care .a cum: 
părat imobilul dela o persoană care nu 
cră proprietar, pâritul în revendicare nu 
are dreniul să opue reclamantului excep- 
fiunea că el nu plătise preţul vânzării şi 
că deci este expus unei acţiuni în TE; 
zoluţiuriea vânzării, pentru această neîn: 
denlinire a obligaţiunei sale. (Demolombe, 
NAVY, No. 512; Laurent, XVII, No. 142). 
38. Numai partea care şi-a îndeplinit 

obligatiunea sa corelativă poate cere ca 
cealaltă parte să-și execute oblisațiunea 
sa sau să ceară: daune-interese.. (Alexan- 
dresco, VI, p.-92; nota 5) 7 

* 39. Când pâritul opune că reclaman- tul și-a violat mai întâi obligaţiunca : sa, 
tribunalul trebucşte să se pronunțe asupra 
acestei opuneri, căci în cazul conirar co- 
mite o omisiune eserițială şi violează "dis- 

oziţiile art. 1020 și 1021 c. civ, rom. (A: 
exandresco, VI, p. 9, nota). Da + %0, Acţiunea în rezoluţiune poate îi 
introdusă contra părţii contractante: care 
nu și-a îndeplinit obligaţiunea sau tontra 
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moștenitorilor și suecesorilor săi univer- 
sali. (Larombiere, Obligaiions, Art. 1184, 
No 75 urm.; uc, VII, No. 275). 

- 4, Acţiunca în rezoluţiune a unui con- 
tract pentru neîndeplinirea obligaţiunilor, 
trebueşte introdusă totdeauna contra debi- 
torului, deoarece această rezoluţiune îşi are 
cauza într'un fapt personal al debitorului, 
iar nu contra terţului căruia debitorul i-a 
înstrainat lucrul care face obiectul acţiu- 
nei. (Demolombe, XXV, No. 521; Larom- 
icre, Obligations, Art. 1184, No. 720, 73; 
Dalloz, Râp., Obligations, No. 1222;:Suppl, 
Obligations, No. 481; Laurent, XVII, No. 
145, 149; Iluc, VII, No. 273; Baudry et 
Bade, Obligations, II, No. 537; Comp.: A- 
lexandresco, VI, p. 95). 
49, In acest caz însă, creditorul este 
bine să pue în cauză şi .pe terțul dobân- 
ditor pentru ca hotărîrea ce va obţine so 
oată execută contra lui. (Demolombe, 

XXV, No. 521; Dalloz, Rep., Suppl., Obli- - 
gations, No. 481; Laurent, VIE No. 148, 
2 Baudry ct Barde, Obligations, Il, No. 

57). II , 
3, Dacă însă, prin contractul încheiat 

de terțul dobânditor, el a fost însărcinat cu 
executarea obligațiunilor de către debitor, 
creditorul va aveă dreptul să introducă 
direct contra terțului acţiunea în rezolu- 
iune pentru neindeplinirea obligaţiunilor. 
Demolombe, XXV, No. 521; Dalloz, Rep. 
upol., Obligations, No. 481). 

Aa Până la pronunţarea unci hotăriri 
definitive a rezoltițiunei contractului pen- 
tru neîndeplinirea obligaţiunilor, recla- 
mantul creditor, poate renunţă la rezolu- 
țiune şi în acest caz contractul subsistă. 

- (Demolombe, XXV, No. 522, 526; Larom- 
biere, Obligations, Art. 1184, No. 95; Lau- 
rent, XVII, No. 137; Huc, VII, No. 280; 
„Baudry et Barde, Obligations, Il, No. 916; 
Comp.: Alexandresco, YI, p. 92). 
45, Creditorul poate renunţă. la rezo- 

luţiunea contraciului pentru :neîndeplini- 
rea obligaţiunilor, chiar înainte de intro- 
ducerea acţiunci în justiţie. (Demolombe, 
AAV, No. 522, 526; Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1184, No. 9; Laurent, XVII, No. 
280; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 
916; . Comn.: Alexandresco, VI, p. 9). 
46. Creditorul poate: renunţă la rezo- 

luţiunca contractului atât în mod exores 
cât şi în mod iacit. (Dalloz, Râp., Supnl, 
Obligations, No. '4S5; Alexandresco, VI, 
p. 92). ” . ! 
47, Renunţarea tacită a creditorului 

la rezoluţiunea contractului, trebueşte să 
rezulte în -mod neîndoios din intenţiunea 
sa şi pentru existenţa ci trebueşte ca cre- 

„ ditorul să fi făcut un act care nu se poate 
conciliă cu ideia de a-şi rezervă exercițiul 
acțiunei în rezoluţiune. (Demolombe, XXV, 
No. 527, 528; Larombitre, Obligations, Art. 
„1184, No. 99, 100; Dalloz, R6p., Suppl, 
Obligations,._ No. 455; Laurent, XVII, No. 
158: Huc, VII, No. 280; Baudry et Barde, 
Oblirations, II, No. 916; Alexandresco, VI, 
p. 9). i 
48, In cazul când creditorul poate cere 
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sau executarea contractului sau rezoluţiu- 
nca lui, dacă a cerut executarea lui, după 
o părere, nu mai poate cere rezoluțiunea 
contractului. (Pothier, Vente, No. 529; 'Toul- 
lier, VI, No. 570; X, No. 191; Grenier, Pri- 
vileges cet :hypothăques, No. 329). 
49, După altă părere dominantă, cre- 

dorul care a cerut mai întâi executarea 
contractului, şi nu a obținut-o, poate cere 
apoi rezoluțiunea contractului pentru ne- 
îndeplinirea obligaţiunilor. (Merlin, Ques- 
tions de droit, Option, $ 1, No. 2, 6; 
Duvergicr, . Vente, I, No. 66+: Duranton, 
XVI, No. 579: Demolombe, XXV, No. 530; 
Larombiăre, Obligations, Art. 1183, No. 15, 
96 urm.; Troplong, Yente, Ii, No. 656; De- 
mante et Colmet de Santerre, Y, No. 104 
bis, II; Dalloz, Rep.. Suppl., Obligations, 
No. 434; Laurent, XVII, NE 139; Huc, VII, 
No. 280; Baudry et Barde. Obligations, II, 

„No. 917; Alexandresco, VI, p. 95). 

50. Deasemenea, în această a doua pă- 
rere, creditorul după ce a cerut rezolu- 
țiunea contractului, poate cere apoi exe- 
cutarea lui. (Duranton, XVI, No. 379; De- 
molombe, XXV, No. 531; Dalloz, Rep., 
Suppl., Obligations, No. 484; Laurent, 
XVII, No. 159;. Baudrv et Barde, Obliga- 
tions, II, No. 918; Alexandresco, VI, B 
93; Contra: Mass€, Droit commercial, Îl, 
No. 1841). ! . 
5, Se admite chiar că creditorul 

poate cere prin aceeaş acţiune executarea 
contractului şi în subsidiar, rezoluţiunea 
lui. (Laromhicre, Obligations, Art. 1184, 
No. 9: Alexandreseo, VI, p. 93). 
52, Deasemenea, în această de a doua 

» părere, creditorul care a cerut plata pre- 
țului contractului dela subachizitor şi nu 
a obținut-o, are drepiul să ceară apoi_re- 
zolujiunea contractului. (Demolombe, XĂV, 
No. 535 urm; Larombitre, Obligations, 
Art, 1184. No. 97; Baudry et Barde, Obli- 
gations, Il, No. 919; Alexandresco, VI, p. 
94; Contra: Duversier, Vente, |, No. 647; 
Troplong, Vente, II, No. 639; Privilăges et 
hypotheques, I, No. 255). ' 
52, Dreptul de opţiune între cere- 

rea de executarea contractului şi rezolu- 
țiunca lui nu mai există, când debitorul - 
a achiesat la cererea de zezoluțiune sau 
când s'a pronunțat o hotărire definitivă. 

No. 532; Demante et 

54. Rezoluţiunea contractului. care se 
produce prin “achiesarca debitorului are 
aceleaşi etecie faţă de terțele persoane câ 
şi rezoluțiunea pronunţată de justiție, dacă 
nu: există fraudă. (Demolombe, XĂV, No. 
518; Larombitre, Obligations, Art. 1184, 
No. 72: Baudry et Barde, Obligations, II, 
No. 940). :- ” 
55, Acţiunea în rezoluţiune a unui 'con- 

tract pentru neexecutarea obligaţiunilor se 
prescrie, între părţile contractante, con- 
form dreptului comun, prin trecere de 
treizeci ani. (Demolombe, XXV,-No. 561, 
562; Larombicre, Obligations, Art. 1184, 
No. 109; Demante et Colmet de Santerre, 

-V, No.'105 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 
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4-a, IV, $ 5356, p. 405; Dalloz, Rep. Suppl., No. 48; Prurent: XVII, No. 150; Huc, VII, No. 280; Baudry et Barde, Obli- gations,' II, No. 931; A exandresco, YI, 
„ 95). ! ! 
56. Terţii detentori vor puteă.opune la acțiunea în revendicare, făcută de credi- torul în rezoluţiune, prescripția achizitivă care_în. principiu este de treizeci de ani, afară de cazul când posedând cu just uuu şi bună credinţă, preseripția lor va îi de zece sau douăzeci ani. (Duranton, XVI, No. 564; Demolombe, XXV, No. 563 urm.; La- rombiere, Obligations, Art. 118, No. 109; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 103 bis, IV; Aubry et Rau. cd. 4ia, IV, $ 550, p. 403; Dalloz, Rep., Su pl Obliga- tions,_ No. 482; Laurent, XVb “No. 150; Huc, VII, No. 280; Baudry ct Barde, Obli- Eations, II, No. 952; Alexandresco, VI, „ 96). . 

P 57. De îndată ce rezoluţiunea este pro- nunţată, terţii deținători încetează de a posedă cu just titlu şi de îndată ce ci ştiu că prețul este încă datorit vânzăto- rului, ci nu mai pot fi consideraţi de bună credință. (Demante -et Colmet. de Santerre, V,.No. 105 bis, 1V; Huc, VII, No. 250). -, E . "BG, Neexccutarea obligațiunilor uneia dintre părţi, în contractele sinalagmatice, dă drept celeilalte Părţi la retenţiunea lu- crului, deoarece partea care nu-şi îndepli- neşte :obligația nu poate “constrânge [e cealaltă parie -să-şi îndeplinească - ob i- gaţia sa.' (Demolombe, XXV, No. 496; La-. rombitre, Obligations, Art. : 1184, No. 14, urm.) - Ca 
_59, In unele cazuri, cu toate că nu a fost formal stipulată întrun contract condițiuncă rezolutorie, ca produce totuş aceleaşi efecte câ și când ar fi fost for- mulată, când legea a stabilit rezoluţiunea de drept pentru un caz determinat, prin- tr'o. 'dispozițiune specială; astfel este de exemplu, revocarea unei donaţiuni pentru naştere de copii, caz prevăzut de art. 960 urm. C. civ, îr. 856 c. civ. rom.). (Dalloz, Râp.. Obligations; No. 1209). - 0, Deasemenea, în cazul prevăzut de - art. 1657, c. civ. fr. (1370 ce. eiv. rom.), în. materie de vânzare de danariate sau pro- ducie şi obiecte mobiliare, când vânzarea se rezolvă de drept şi fără interpelațiune în folosul. vânzătorului, după expirarea. termenului pentru ridicarea lor, Demo- lombe, XXV, No. 545 urm,; Baudry ei Barde, Obligations, -II, . No. 922; Alexan- dresco, VI, p. 87). * e a : 61. Părţile: contractante pot | deroza dela disvozițiunile art. 1184 c. civ. îr..(1020 și 1021 e. civ. rom.), stipulând în conven- țiunea lor că rezoluțiunea contractului nu va “puteă fi cerută pentru neîndeplinirea obiigaţiunilor. (Demolombe, XXV, No. 546; 'Larombiăre, Obligations, Art. 1184, No. 25; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1962: Alexandresco, VI, p. 92, nota 1). : "* 62, Deasemenea, “părţile - contractante pot. prevedeă în. convenţiunea lor că -re- 
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zoluțiunea nu va putcă fi cerută şi admisă decât în anumite împrejurări, şi ele deci, nu vor puteă cere decât executarea con: tractului şi daunc-interese. (Demolombe, AAV, No, 546; "Larombitre, Obligations, Art. 1184, No. 35; Alexandresco, VI, p. 92, nota 1). . 
63. Doctrina și jurisprudenţa interpre- tând textele codului civil au fixat trei grade de pact comisoriu în materie de executarea  convenţiunilor. între părțile contractante şi anume: Pactul comisor de primul grad, prevăzut de art, 1020 şi 1021 cod. civil precum şi de alte articole din codul civil cum sunt: 1520, 1365, 1429, 1450, 1459, ete.: Când una dintre părțile contractante nu-şi îndeplineşte obligaţia, cealaltă parte are dreptul să ceară ' rezo- Iuţiunea contractului, Această rezoluţiune trebuie cerută în justiţie, care are o putere suverană de apreciere și poate chiar să - acorde un termen de graţie părţii care nu - şi-a executat obligaţia; deasemenea, partea are dreptul ca în tot cursul judecării a- acerei înaintea instanţelor de fond să-și execute angajamentul. (N, Georgean, Stu- dii_ Juridice, 1; p. 9)... e 4 Când părţile au transcris în con- venţiunea lor termenii prevăzuţi :de legiui- tor în art. 1184 c. civ. fr, (1020 c. civ. Tom.), sau 'au intrebuințat o formulă echi- valentă celei întrebuințate de legiuitor, după o părere, în acest caz, rezoluţiunea Ya aveă -loc de plin drept, (Delvincourt, IL, .p. 135, 487; Toullier, VI, No: 554; Du- ranton, XI, No. ss; Troplong, Vente, I, No. 61; II, No. 666). N 
65. După altă părere dominantă, în cazul când părțile au transcris în contrac- tul lor o clauză a cărui conținut a fost formulat în termenii întrebuinţaţi de le- giuitor în art. 1184 c..civ. în, (1020 c. civ. Tom.), sau în alţi termeni echivalenți, 're- zoluțiunea nu va aveă loc de plin drept, ci ca trebueşte cerută în justiţie care va puteă să pronunţe rezoluțiunca, s*g respingă sau să acorde un termen .debitorului nentru a-si execută obligaţia. (Demolombe, XĂV, No, 549; Larombiere, Obligations, Art. 1184, No. 55; Demante et Colmet de San- terre, V, No. 105 bis, I; Aubry et Rau, ed. 1-a, IV, S$ 302, text şi nota 95, p. 83; Dal- loz, Râp., Suppl., Obligations, No. azi; Laurent, xvIL No. 157 urm.: Huc, VII, No. 281; Baudrv et Barde, Obligations, ÎL, 'No. 953, 954; Planiol, II, No. 1524; Alexan- dresco, VI, p.. 99; D. Hozoc, Pactul comi- soriu expres, cd. 2-a, p. 7 urm.). 66. Se decide în genere, că nu se poate pronunţă rezilierea 'unui contract în baza art.. 1020 şi 1021-c. civil, dacă mai înainte sau în cursul judecății acțiunei în rezi- : licre şi cel mai târziu până la darea ho- tărirei definitive, debitorul îşi execută o- bligația sa. In adevăr, dacă instanţele de fond sunt autorizate: de lege ca în cazul * când nu câte stipulat “pactul comisor ex- pres să acorde debitorului „un termen de gratie” pentru a putea Să-şi execute obli- gația, chiar după: pronunţarea hotăriîrci, 
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cu' atât mai” mult debitorul. este în drept 
în acest caz să înlăture rezilirea contrac- 
tului prin executarea obligaţiei sale în 
cursul procesului. (Laurent, XVII, No. 150 
urm.; AXV, No. 208; Aubry et Rau, IV, 
$ 302, pag.: 127 urm.; Demolombe, XXV, 
515; Planiol, (ed. 6-a,) II, 1316; Huc, VII, 
271: X, 559; Baudry et Barde, (ed. 2-a), 
Obligations, IL, No. 924 urm.; Baudry et 
Wahl, (ed. 2-a), Louasge, I, 850, 13S0; Dalloz, 
Rep. alph. Jugement, No. 464; D. Alexan- 
-dresco, VI, pag. 90, 91, 102; IX; pag. 19%, 
196,197; D. Hozoc, Pactul comisor expres, 
ed. 2-a; p. 9; N. Georgean, Studii Juridice, 
I, p. 92). i - 

" 67, Tot pe aceleaşi consideraţiuni s'a 
„decis că atunci când se stabileşte că lo- 
catarul a schimbat: destinaţia imobilului, * 
contravenind astfel obligaţiei prescrisă de 
art. 1429 c. 'civ. în. această situaţie și în 
lipsa unei clauze rezolutorie expresă, in- 
stanţele de iond au dreptul să aprecieze 
dacă “acţiunea 'în reziliere: trebuie admisă 
sau dacă urmează a se acordă un termen 
pentru a-și îndeplini obligaţia. Bine în- 
țeles, acordarea termenului de graţie este 
absolut facultativă iar nu obligatorie pen- 
tru instanțele de judecată. (N. Georgean, 
Studii Juridice, 1, p. 9). - 

- G8,.Pactul comisor expres de al doilea 
grad, despre care se vorbeşte și în art. 
1656 c. civ. îr. (1567 cod: civ. rom.). Dacă 
una dintre părțile contractante nu-şi exe- 
cută obligaţia, contractul va fi rezolvit 
de plin drept.. Această situaţie se deose- 
beşte de pactul comisor de primul grad 
prin faptul că pentru ca acest pact:să o- 
pereze este necesară o notificare sau o 
altă punere în întârziere, cum ar fi 0 ac- 
țiune în justiţie şi până la această punere 
în întarziere debitorul poate să-şi execute 
obligaţia, însă după-acest act, partea în 
culpă nu-şi mai poate execută obligaţia 
fără voia celeilalte părţi, iar justiţia tre- 
buie 'să constate numai că pactul comisor 
a operat, deci că s'a produs rezilierea sau 
rezoluţia contractului, neputând să mai 
acorde un termen de graţie. (Dalloz, Rep. 

. alph. Vente, No. 1270—20, 1272, 1275—40, 
1274; Demolombe, XĂV, No. 554; 'De- 
mante ct Colmet -de Santerre, V,: No. 

105 bis, “II; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
IV, $ 302, text şi nota S5 p. 84; Dalloz, 
Rep., Suppl., Obligations, No. 472; Lau- 
rent, XVII, No. 163; Huc, VII, No. 281; 
Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 937; 
Planiol, II, No. 1524; Alexandresco, VI, 
p. 100, 101; D. Hozoc, Pactul comisoriu 
expres, ed. 2-a, p. 9 urm.; N.. Georgean, 
Studii Juridice,- I,:p..93, 94: Comp., Con- 
tra: Toullier, VI, No. 555;-Duranton, XVI, 
No. 375, 377; Larombiăre, Obligations, Art. 
1184, No. 55 urm.; Troplong, Vente, II; No. 
666 urm.). i | 

: 89, Clauza pactului comisoriu de gra- 
„“dul“al doilea eră considerată în: vechiul 
drept francez ca pur cominatorie, iar astăzi 
ca îşi va produce toate cefectele'sale nefiind 
contrară. nici ordinei publice nici. bunelor 
inoravuri.  (Demolombe, 'XAV, .No. 550 
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urm.; Larombiăre, Obligations, Art. 1184, 
No. 54; Demante ct: Colmet de Santerre, 
V, No. 105 bis, II; Aubry ct Rau, cd. 4-a, 
IV, $ 502, text şi nota 84, p. 8%; Dalloz, 
Rep., Obligations, No. ,1202; Suppl., Obli- 
ations, No. 472; Laurent,. XVII, No. 161; 
ue, VII, No.:231; Baudry et Barde, Obli- 
gations, II, No. 955; Planiol, ÎL, No. 1524). 

70, In cazul când s'a stipulat într'un 
contract, pactul comisor de gradul al doi- 
lea, -el nu va puteă fi invocat de ambele 
părți contractante, ci numai de partea care 
se nlânge de neexecutarea ob isațiunilor - 
contractuale. (Demolombe, XAY, -No. 553; 
Demante. et Colmet de Santerre, V._No. 
105 bis, II; Aubry et Rau, cd. t-a, Iv, Ş 
302, text şi nota 85, p. 85; Laurent, XVII, 
No. 162; Iluc, VII, No. 281; Baudry et 
Barde, Obligations; II, No. :955; Planiol, 
II, No. 132). 

7 |, Pactul comisor expres de al treilea 
grad: Dacă una din părțile contractanie 
nu-şi execută obligația, contractul va îi 
rezolvit de plin drept, fără somaţie şi fără 
judecată. In acest caz, nu mai este nece- 
sară o punere în întârziere ca la pactul 
comisor de gradul al doilea, ci prin faptul 
că la termenul stipulat una dintre părţi 
nu-şi execută angajamentul, contractul se 
consideră de drevt reziliat şi justiția tre- 
buie să constate rezilierea sau rezoluţia 
contractului, fără să poată acordă termen 
de eraţie. Debitorul îşi poate execută obli- 
gația numai până la termenul fixat; după 
acest termen nu mai poate să o facă fără 
voia : creditorului. (Demolombe, XXV, No. 
553; Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. 105 bis, INI; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 502, text și nota 86, p.. 85;. Dalloz, 
Rep, alph., Louage, No. 335; Vente, No. 
1271; Laurent, XVII, No. 168 urm.; Huc, 
VII, No. 281;: Baudry. et Barde, Obliga- 
tions,. IL; No. 960; Planiol, I[,-No. 1324; 
Alexandresco, VI, p. 102, 105; D. Hozoc, 
Pactul comisoriu expres,.ed: 2-a, p. 15 
am N. Georgean, Stădii Juridice, I, p. 
94), : : , 

72, Pentru exprimarea . clauzei 'că re- 
zoluţiunea contractului va aveă loc de plin 
drept, nu este nevoie să se întrebuinţeze 
o formulă sacramentală şi tribunalele pen- 
tru:a determină intențiunea părților, vor 
trebui 'să ia 'în consideraţie împrejurările 
în 'care a fost făcut contractul. (Dalloz, 
Rp. Suppl._ Obligations, No. 473; Lau- 
rent” XVI. No. 167). a | 
“78, Partea în favoarea căreia este sti- 
pulat pactul comisor expres, are dreptul 
de a renunţă la beneficiul lui în mod ex- 

- pres sau tacit, chiar fără consimţimântul 
părții adverse, 'fie în .mod temporar, fie 
în mod definitiv pentru toătă durata con- 
tractului; aprecierea” împrejurărilor din 
care rezultă o renunțare la beneficiul pac- 
tului comisor expres, aparține instanţelor: 
de fond. Așă 'prin faptul că proprietarul 
într'un contract de locaţiune, 'a acceptat 
plata chiriei după termenul! prevăzut! în 
contract, 'sub sancţiunea pactului comisor 
expres, sau ar. fi acordat locatarului. un 
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nou termen pentru plată, fără sii facă vreo rezervă în privinţa pactului comisor ex- pres pentru termenile următoare, poate fi interpretat ca o renunțare temporară la be- neficiul acestui pact și dacă “proprietarul înțelege să beneficieze în“ viitor de avau- 
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Plata chiriei, a se vedeă | 
cuvântul: „Locaţiune*, 

„ Poprire 47, 34, 31. 
Portabilitate 13, 21, 22, 
Prejudiciu 26, . 
Probă 2,3%, - 
Renunţare 2, 3, 8, 15, 17, 

20, 23, 29, 30, 35-37, 40, 

Art. 1021 

Scechestru 3. .: 
Somaţie 15, 34, 33, 
Stil nou 24, , 
Tacită reconducţiune 30, 
Taxe comunale 6. - 
Taxe succesorale 17, . 
Termeni sacrameatali 37 
Uzuri 47, 

  

tajele pactului comisor expres, trebueşte să incunoştiințeze pe locatar despre inten- - ţia sa de a reclamă pe: viitor o executare inicerală a contractului pentru ca acesta să nu -mai poată compiă..pe vreo îngă- duinţă şi să nu fie surprins în buna sa credinţă. 
Louage, No. 308, 

(Dalloz, Rep, 
314; p 

Suppl&ment, 
Alexandresco, Al p. 157; D. Ilozoc, Pactul comisor, ed. -a). 

1. Simpla îngăduință din partea pro- prictarului de a i se plăti câştiul de chirie şi după termenul stipulat în contract, nu poate fi considerată în general ca o re- nunțare la beneficiul pactului comisor ex pres decât pentru acel termin. (Laurent, NAVY, No. 374). 
75, Pactul comisor expres prevăzut în- trun contract de locaţiune, operând de phin drept rezilierea contractului prin ne- respectarea 'la termen a obligaţiunei, ur- mcază că dacă proprictarul îngădueşte pe > 

chirişul sau a continuă să rămână în iîmo- bil, prin aceasta părţile, în mod tacit, au convenit ca vechiul contract să înceteze şi un nou- contract de.î 
cu totul diferit de cel 

„țile păstrând tăcerea asupra pactului co- 

nchiriere să înceapă, 
vechiu, întrucât păr- 

Misor, expres, raporturile dintre ele ur- mează a îi regulate după dispoziţiile co- dului civil în materii de locaţiune. (D. Mozoc, Pactul comisor, ed. 2-a) 
a A se 'vedeă: art. 1019 şi 1020 din codul civii cu notele respective. ” 

INDEX ALFABETIC 
(la jurisprudenţă), . 

Adiministraţia financiară, 
a se vedcă -cuvântul; 
„Percepţie“. 

Apreciere suverană 40. 
Arendare, a se vedea cu- 

Vântul: „Locaţiune:, 
Autorirate de lucru jude- 

cat 20, 29, - 
Casa de depuneri, a se 
Cuvântul: „Percepţie“, 

Cherabilitate 13, 21, 22. 
Compensaţie 11, . 
Condiţiune rezolutorie ex- 

presă, a se vedea :cu- 
„Vintele: „Pact comisor 
cxprest, 

Congediu 40, 
nsemnare, a se vedea 
cuvântul: „Percepţie:: 

Coproprietate 17, , 
Culpă 1, 12, 18, 25, %, 

34, 39, . 
Daune-interese 42, 
Depunerea chiriei, a se 

vedeă cuvântul: „Per. 
cepție“. _- 

Derogare 17, 22, . 
Dovadă 22, 29, * 
Eroare 11. 
Excepţiune 25. 
Farmacie 26, | 
Forţă majoră 45. . 
Greşeală 1, 12, 18, 25, 28 

$ 

  

Hotărire 19, 20, 29, 43. - 
nchiriere, a se veacă cu- 
vântul: „Locaţiune“. 

Intenţie 37, 
Intrepretare 17, 37, 40, 
Jurământ 30, 
Legea chiriilor 12,45, 
o 13 15, 16, 18, a, 
= 23, 28, 35, 36, 1, 43, 45, & 

Legea de urmărire 4, 
Locaţiuae 3, 2, 418, 21, 
„22 24, 26, 28, 30, 
38, 41, 43, 44, 45, 

Locaţiune de servicii 40, 
Locul plăţii 27, 32, 
AMandat 3), 37, - 
Mandat postal 7. 
Marturi n. 
Medic 2, 
Moştenitori 17, 

" Notiiicare 15, 34, 35, 
Nulitate 42, 
Ofertă reală 32, 33, 
Opţiune 20, 29, 30, 42, 

” Ordine publică 22, '42, 
„Pact comisor expres 4 

urm... | , 

Pact comisar. legal, a 'se 
vedeă cuvintele: „Legea 
chiriilor€, - 

Percepţie: +, 5, 9, 11, 13, 
3, 41, 

| Repetiţiune 4, Vindere-cumpărare 19, 20, 
3, ” 

Rezoluţiune 1 urm, 37, Rezoluţiune prin justiţie 34. 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). - 
"1, Rezilierea unei convențiuni prin efectul pactului  comisoriu expres, im- plică ideea că, debitorul este în culpă de Hcexecutarea unei obligaţiuni certe şi -li- chide. Prin urmare, chiriaşul nu poate fi socotit în culpă pentru ncîndeplinirea obligaţiunei' legale de plata ” sporului, când acesta nu a fost lichidat înainte de intentarea acţiunei de. reziliere, (C. Apel (oustanţa 455 din 26- August: 1924, Jus- tiția Dobrogea 1-—2[1925).: Să 
2, Judecata trecând peste situaţiunea de fapt a bunelor raporturi dintre părți Până la data introducerii acțiunci, a ser- viciilor de : medic prestate de chiriaş, care a şi prilejuit naşterea unui proces de onorariu, trecând încă, peste mărturi- sirea: proprictarului care recunoaşie că totdeauna chiriaşul plăteă chiria. în mod regulat, fapte cari nu. pot înlocui înscri- sul. probatoriu, singura dovadă care ar constitui 'o: valabilă liberaţiune .a chira- şului, ' consideră, totuşi, nefundată acțiu- 

nea; aceasta pe consideraţiunea: primă, că reclamantul proprietar acordând pă- suiri chiriaşului, după termenul de plată, a înțeles să renunțe la dispoziţiunea 
sancţiunci  comisorii legale prevăzute prin art. 15 al legii din 27 Martie 1924 şi pe consideraţiunea secundă că atunci 
când a înţeles proprietarul să se preva- leze de dispoziţiunea de reziliere şi eva- cuare, reintrat în cadrul dreptului. co- mun, prin renunţarea sa proprie la apli- 
cațiunea art. 15, chiriaşul la primul ter- 
men, în instanţă depune pe masa jude- căţii suma corespunzătoare chiriei, -pe cele două luni neplătite, ceeace îl scoate; pe de altă parte, de sub orice învinuire; şi cu “atât mai mult, în al treilea rând, că nu sa putut dovedi, în raportul ju- ridic al părţilor, un termen de plată re- gulat şi respectat de ambele părți. (Jud. oc. urb. VI, Buc. cartea de jud. din 3 „„Noembrie 1924, Jur. Gen. 1925, No.: 1719). - 8, Dispoziţiile art. 1020 şi 1021 din codul civil, fiind de interes privat în ar- monie cu principiul libertăţii convenţi- unilor consacrate prin art. 969 din co- -dul “civil, “părțile pot renunţa la această favoare stabilită în interesul lor, şi care nu interesează nici ordinea şi nici! 1no- rala socială. (Trib. Tecuci, 415 din 4 Decembrie 1924, Pand. Rom. 1925, III, 40). Su Potrivit dispozițiilor art. 15 alin. prim din legea chiriilor, locatarul se.. 
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Art. 1021 

poate liberă de obligaţiunea plăţii chi- 
rici fie achitând direct proprietarului 
suma datorită, fie vărsând-o în termen: 
la Cassa de depuneri, ete. 

Obligaţiunile acestea impuse chiriaşu- 
lui sunt aşă dar alternative, nu cumula- 
tive. Indeplinind pe una, nu :mai eşti su- 
pus la cealaltă. Dar ele nu sunt nici suc- 
cesive — condijionale, — căci legea no 
spune, — adică, presupunând că proprie- 
tarul te refuză cu plata, să fii obligat a 
merge la Percepţie spre a o depune. 
Prin urmare, dovedindu-se, cum ce lin 
speță, prin mărturisirea proprietarului 
însuşi, că locatarul personal a venit să-i 
îmmâneze direct şi “la termen chiria, iar 
«cl dintâi i-a refuzat-o, liberaţiunea s'a 
produs prin însuşi acest fapt, chiriaşul 
nemai fiind îndatorat să depună suma şi 
la -vreun depozit public. (Trib. Sibiu, 
sent. nr. 5173 din 8 Ianuarie 1935, Jur, 

- Gen. 1925, No. 749), . 
5, Depunerea în terinen a chiriei “da- 

torite, la percepția respcetivă, liberează 
pe chiriaş de obligaţiunea plăţii chiriei, 
indiferent de  destinaţiunea legală sau 
ilegală pe care organele de percepţie ar 
da-o sumei încasate. Prin urmare, impu- 
tațiunca acestei sume în comptul unor: 
datorii ale proprietarului, streine de imo- 
bilul închiriat, întrucât acest fapt este 
străin de voinţa chiriaşului, nu-i poate 
cauza acestuia nici un prejudiciu. (Cas. 
I, complect chirii, 15 din 9 lanuaric 1935, 
Pand. Săpt. 18/925, Jur. Rom. 18/9325). 

- 3, In cazul când prin contractul de în- 
chiricre se. prevede clauza că chiriaşul 
va plăti pe lângă chiria fixată şi taxele 
comunale în: proporţia părţei din imobi- 
lul ocupat de el şi că neplata lor la ter; 
men este sancţionată: printr'un pact co- 
misoriu „expres, dacă :aceste dări nu au 
fost lichidate între părți,:cum este în 
speţă; pactul comisoriu nu poate operă. 
Intr'adevăr, cuantumul dărilor comu- 

nale nefiind fixat 'şi el variind din an 
în'an, deci neintervenind între -părţi 
vre'o lichidare, nu se “poate consideră că 
chiriaşul . este în culpă,. ca. să opertze 
pactul comisoriu expres; încât, în acest 
caz, îi este rezervată proprietarului acţiu- 
nea de a urmări în justiţie lichidarea co-" 
tei 'din dările *comunale, la: care: chiri- 
aşul urmează să fie: obligat. (C. A. Bu- 
curești s,:1, dec. civ.:Nr. î1 din 21 lan. 
1925, Jur. Gen., 1925 No. 1814). 
"da Când prin contractul de închiriere 
se prevede facultatea pentru chiriaş de 
a:se puteă folosi, pentru achitarea chi- 
riei și de mijloace de transmisiune (man- 
date poştale, etc.),-. și când contractul 
conţine pactul comisoriu pentru neplata 
chiriei la”, termen, caracterul riguros al 
acestei clauze impune chiriaşului. să se 
folosească de facultatea plăţii prin tran- 
smisiune în aşă mod, ca sumele datorițe 
să : ajungă în “mâinele proprietarului la 
termenele prevăzute în contract, nefiind 
suficient să-se respecte de chiriaş terme- 
nul: numai cu privire la: expedierea su- 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE Codul civil 

melor. (Cas. I, complect chirii, 220 din 
50 Ianuarie 1925, Pand. Săpt. 5/1925). 
_8, Dacă prin clauzele contractului de în- 
chiriere se stipulează că contractul se va 
reziliă de drept numai când intimata Pre- 
fectură, va ave local propriu, rezultă că 
proprietarul a renunţat la dreptul de a 
obține rezilierea pentru călcarea vreunei 
clauze din contract, mărginindu-şi drep- 
tul său la executarea contractului. 
- Insă prin art. 15 din actuala lege a chi- 
riilor legiuitorul acordând proprietarilor, 
în afară de stipulaţiunile contractului şi 
de dispoziţiunile codului civil, pactul co- 
misoriu pentru neplata chirici la termen, 
e cert că prin el clauza contractuală sus 
amintită, recurentul n'a putut renunță la 
acest pact, pe care nici nu-l putcă pre- 
vedeă la epoca contractării şi pe care îl 
are dela lege ca o compensație pentru 
prelungirea contractului chiriaşului său, 
astfel că, textul citat aducând o modifi- 
care clauzei contractuale în ce priveşte 
rezilierea contractului pentru neplata 
chirici la termen, numai cu violarea aces- 
tui articol a putut instanţa de apel să 
respingă apelul şi acţiunea în evacuare 
a recurentului, deşi constată că chiria nu 
Sa plătit la termen; numai pe consta- 
tarea-că, contractul nu ar permite rezili- 
erca decât numai în cazul clauzei dela 
Nr. 3 sus arătată. (Cas. I, complect chirii, 
dec, 267 din 6 Februarie, 1925, Jur, Gen, 
1925 No, 1547). - 
9, Pentru ca liberarea chiriaşilor de 

obligațiunea plăţii chiriei să [i fost fă- 
cută în mod valabil, trebuiă ca toate ope- 
rațiunile plăţei, adică atât vărsarea su- 
mci la Cassa de depuneri cât şi depune- 
rea recipisei. la judecătorie şi înştiinţa= 
rca proprietarului prin scrisoare reco- 
mandată, să se fi făcut conform legei pri- 
vitoare la simplificarea formalităţilor de 
plata chiriei, la termenul prevăzut în 
contract; şi întrucât în speţă nu s'au fă- 
cut toate aceste operațiuni în termenul 
sus arătat, ci numai vărsarea sumei la 
Cassa. publică, greşit şi cu violarea art. 
unic al legii din 1921 a considerat in-. 
stanța de fond pe intimaţi ca liberaţi va- 
labil şi a înlăturat efectele pactului co- 
misoriu expres. (Cas. .[, Complet chirii, 
dec. 299 din 10 Februarie 1925, Jur. Gen. 
1925 No. 878). - . 

10. Neplaia chirici la termen şi cu 
paza formelor prevăzute de legea din 
26 Iulie 1921, constitue o culpă din par- 
tea debitorului şi. pactul comisoriu  în-. 
serat întrun contract operează de. plin 
drept. (Cas. I, 1656 din 24 Febr. 1935, 
Pand. Săpt. 26/1926). 

1. I. Locatarul ca să fie liberat. de 
plata chiriei trebuie să consemneze suma 
datorită pe numele proprietarului. ară- 
tat în contractul de închiriere; greşita ară- 
tare din partea chiriașului a numelui sau 
pronumelui. proprietarului în recipisa de 
consemnarea sumei, creează dificultăţi 
proprietarului la ridicarea recipisei,. ju- 
decătorul pretinzând să facă dovada 
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Codul civil 

identităjei persoanei în drept a primi şi deci constitue o piedică care contrar -dispoziţiunilor: legei chirilor art. 15, re- cipisa trebuie să fie liberaţă: creditorului fără nici o autorizare şi nefăcând nici o formalitate. a 
„Il, Eroarea în ce priveşte greşita ară- tare a numelui în recipisa de consemna- rea chiriei, atrage rezilierea contractului, deoarece dispoziţiunile art. 953 c. Civ., în 

ce priveşte nevalabilitatea consimţimân- tului 'dela convenţiuni, când este dat prin eroare, nu poate avcă 'aplicaţiune în ma- terie de plată, pentru că plata în' ma- terie de: chirie, este supusă altor dispo- zițiuni prevăzute de legea chiriilor “cu alte forme şi sancţiuni.. | “JL. Chiriaşul este ţinut: să consemneze chiria pe numele propriciarului sau pro- prictarilor trecuţi în contract; împreju- rarca că imobilul trece la: alte persoane nu-l obligă pe locatar a fi inut să cer- ceteze aceste transmiteri, afară de cazul când va fi încunoştiinţat formal. IV. Legiuitorul, în materie de chirie, prin art. 15 alin. ultim a. creat o sanc- țiune legală pentru cei ce nu-și îndepli- nesc obligaţia de a plăti chiria la terme- nul prevăzut în contract sau pe primul semestru Aprilie 1924, el putându-se [i- beră de obligaţiunea plăţii chiriei fie achitând-o direct proprietarului sau prin consemnare însă în termen şi fără a se luă în consideraţiune. dacă în con tractul de închiricre se arată că -chiria este portabilă sau cherabilă, 
XV. Suma care reprezină 

trebuie depusă integral, 
se pretinde creditor 'a] “proprietarului, invocând o compensație, el urmează -ca odată. cu consemnarea părții din chirie să 'depună la judecătorie şi titlul în baza căruia se pretinde creditor a] proprie- tarului, deoarece - eliberarea sumei din partea judecătorului să se facă fără for- malităţi şi întârziere şi Să nu se creeze dificultăţi . la ridicare proprietarului, ceeace în speţă nu s'a făcut, (Trib. Pra- ova, s. Î, sent. civ. 158 din 6 Martie „1925, Juris. -Gen. 195 No. 1767). IE 12. Desființarea unui contract, în a- fară de voinţa păriilor contractante nu poate avea loc decât ca urmare a culpei uncia din părți în neexecutarca obliga- țiunilor sale şi această idec de culpă sub- zistă şi în “cazul înserărei în contract.a pactului comisoriu expres. 

ondițiunea  rezolutorie, chiar expres "prevăzută în contract, neputând operă: Cât timp nu .se „stabileşte “culpa: debito- ului, in îndeplinirea obligaţiunilor: sale, "urmează că nu este suficientă numai con- „statarea  ncîndeplinirei obligaţiunilor pentru a declară că pactul comisoriu e ;expres, ci -trebuie văzut dacă aceasta se ;datoreşte culpci părţii obligate, atunci „când, o'atare apărare se opune, înaintea “instanței de. judecată. . * „Prin 'urmare,. în speţă, constatându-se că între“ părţi: prin scrisoarea din 17 

plata - chiriei 
dacă -chiriașul 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

„ar fi fost: cherabilă, cât 

- tând în speţă .că 

Art, .1021 

Oct. 1925 reclamantul însuşi a subordo- nat plata chiriei pe apartamentul deținut de pârit, iar pâritul plătind chiria cu- venită de 50.000 lei, scăzând suma achi- tată de el pentru plata sobelor, indiferent dacă plata chiriei în felul acesta este va- labilă făcută sau nu, neexistând. nici o culpă din partea sa, nu se poate cere de plin drept _rezilicrea contractului. (C. A. Bucureşti, S. III, dee. civ. 179 din 27 Mar- tie 1925. Jur. Gen. 1955, "No. 1816). 
13, Prin art. 15 din actuala lege a chiriilor, se urmăreşte unificarea forma- lităţilor de plata chiriei, prin facultatea ce se acordă chiriașului de a se liberă de obligaţiunea sa principală, fie achi- tând direct proprietarului chiria, fie de- punând-o în forma și în modalităţile pre- văzute de acest text, la termenul prevăzut în contract, sau înainte de acest termen, Chiar. dacă chiria eră portabilă. 
Această dispozițiune fiind introdusă în lege in scopul evident de a sc evită pe viitor toate „discuţiunile la care S'ar fi dat loc la aplicarea pactului comisoriu, ca are a se' aplică atât în cazul când chiria 

şi în cazul când chiria ar fi fost portabilă. 
rin urmare, instanţa de apel, consta- 

intimata nu a achitat chiria la termen,.cum cere art, 5 indife- rent dacă chiria eră cherabilă sau por- tabilă, numai cu violarea acestui arti- col, a putut să respingă acţiunea pe mo- "tivul că în contract na fost stipulată portabilitatea chiriei, (Cas. _ 1, complet chirii, dec." 811 din 50 Martie . 1955, Jur.:Gen. 1925 No. 1602). , 
“14, Pactul comisoriu prevăzut în con- tract, în termenii următori: „Neresptc= tarea vreuneia din condițiuni atrage ime- diat rezilierea contractului pentru  ne- plata sumei datorită din chirie, cum şi executarea: pentru evacuarea imobilului, dacă proprietarul va voi a'o cere“, este un pact comisoriu de gradul I, deoarece sc mărginește a reproduce, formula din art. 1020 cod. civil şi deci neexecutarea clauzei nu desființează de plin drept con- tractul, “rezoluția neputând să aibă ioc decât când partea o cere şi justiția o ad- mite. În acest caz, chiriaşul este pe deplin liberat, dacă a consemnat chiria la Ad- ministraţia financiară, fără să mai fie ne- “voie! de încunoștiințarea proprietarului. (C: Apel Constanţa, 178. din 2 Aprilie 1925, Bul. 'C. Apel 18/4925). - 
15. a) După dis ozițiunile art. 942 ce, civ. contractul de ocaţiune, ca şi orice contract bilateral, nu este decât un acord «de voințe între două sau mai multe per- jSoane, spre a constitui sau stinge între "dânșii un raport juridic. . In aceste contracte de locatiune not fi prevăzute diferite clauze fie în favoarea Jocatorului, fie a locatarului, de: a căror executare depinde rezilierea sau men- jinerea lui. După cum se poate prevedeă astiel de: clauze prohibitive scrise, cari leagă părţile “contractante, tot așă se 
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Art. 1021 

poate renunţă la ele, fie în mod expres, 
fie în mod tacit, prin consimţimântul lor. 
Consimţimântul tacit al proprietarului 
este sulicient, chiar în cazul când sa 
stipulat” : consimțimântul înscris al lui, 
căci nimic nu împicdecă pe proprietar, ca 
să renunțe la o prohibiţiune stabilită în 
favoarea sa, deoarece obligaţiunca unui 
înscris nu se stipulează decât pentru 
uşurinţa probei, iar nu pentru validita- 
tea închirierii. . , 

Prin: urmare, în speţă, reclamanta ac- 
ceptând să primească plata chiriei se- 
mestrial, -în - loc de trimestrial, implicit 
a renunţat în mod iacit la clauza prohi- 
bitivă în favoarea sa. 

b) Art. 15 din legea chiriilor din 1924 
prevede -un pact comisoriu legal în. caz 
de neplata chiriei Ja -termenul stipulat 
în contract. - . , 
“In speţă, faptul proprietarului de a nu 
fi dat urmare pactului comisoriu legal, 
rimind chiria peste termenul exigibi- 
ităţii, poate fi interpretat în sensul că 

intenţia proprietarului -a fost să renunţe 
la :rigoarea pactului. E 
Dacă proprietarul a înţeles că această 

tolerare este numai temporară, pentru a 
nu surprinde buna credință a chiriaşului, 
trebuiă să-i facă o notilicare că pe viitor. 
înţelege să uzeze de rigorile pactului co- 
misoriu legal. Deci, în lipsa unei atari 
notificări, chiar dacă se depune chiria 
tardiv şi pe celelalte: semestre, plata este 
valabil făcută. (Trib. Olt. sent. civ. No. 
145 'din 4 Aprilie 1925), o. 
146. Din moment ce chiriaşul nu de- 
pune chiria în termen la instituţiile a- 
nume prevăzute de art. 15 legea chiriilor, 
bine instanța de fond a hotărit evacu- 
arca sa.. (Cas..I, 1054 din 29 Aprilie 1935, 
Pand. Săpi. 24/9235). Ia 
:. 17, a) Dacă este adevărat că uzul este 
Stabilit în sensul ca chiria să se plătească 
cu o lună înainte de Sf. Gheorghe sau 
Sf. „Dumitru, nu este mai puţin adevă- 
rat că, în mod obişnuit, atunci când păr- 
țile înțeleg să se conforme acestui uz, 
nu mai precizează “datele de 25 Martie 
şi 26 Octombrie, ci. se mărgineşte numai 
să întrebuinţeze formula de stil „cu o 
lună înainte: de...“ - 

„+ Prin urmare, în. speţă, părţile ncadop- 
tând -formula obișnuită, este de presupus 
că prin exprimarea în mod expres a da- 
telor citate, au. înţeles să deroge dela 
uzul stabilit şi să fixeze termenul de 

„plată. a chiriei la datele fixate. 
'_b) Conform art. 978 cod. civ. clauza 
dintrun contract trebuie interpretată în 
sensul ce poate aveă un cfect, iar nu în 
acela ce nu ar puteă produce niciunul. 

In speţă, stipulându-se în contractul de 
închiriere clauza că: „contractul 'se va 
reziliă fără: somațiune -sau judecată“, 
această” clauză trebuie înţeleasă în sen- 
sul unui pact comisoriu expres, căci prin 
ea se recunoaşte dreptul proprietarului 
de a cere să se constate judecătoreşte 
rezilierea contractului, prin neîndeplini- 
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rea obligaţiunei contractuale din partea 
chiriaşului. - . 

c) Primirea în mod excepţional a chi- 
rici după termenul .prevăzut în contract, 
nu poate face inoperant pactul comisoriu 
expres, atâta timp cât nu va face dovada 
că în mod obişnuit s'a repetat aceasta. 

d) Dacă în drept se recunoaşte că prin 
efectul poprirei se creează un raport ju- 
ridic direct între terţul poprit şi credi- 
torul: popritor, în speți însă, aceasta 
nu-și poate avcă locul, deoarece în speţă, 
dreptul de proprietate. al reclamantului 
în imobilul supus discuţiunei, este cu to- 
tul distinct. de al moştenitorilor defunctei 
coproprictare, aşă că poprirea înființată 
de fise pentru plata taxelor de succesi- 
unc nu poate privi decât cota de chirie 
cuvenită moștenitorilor, iar nicidecum şi 
cota reclamantului. . ME 

Aşădar, pâritul neplătind chiria la 
termen, în virtutea pactului comisoriu 
expres, contractul urmează a Îi conside- 
rat ca reziliat. (C€. A. București III. dec. 
civ. 137 bis din 8 Maiu 1925, Jur. Gen. 
1925 No. 1258). , MI 

(8. Art. 15:din. legea chiriilor prevede 
că pentru a se liberă valabil, chiriaşul tre- 
buie să depună recipisa la jud. de Ocol a 
situaţiunii imobilului; însă Curtea de apel 
constată prin decizia atacată cu recurs pe 
de o parte că şi în trecut chiriaşul a de- 
pus chiria la Jud. Oe. V, fără nici o 
obiecţiune din partea "proprietarului, iar 
pe de altă parte, faţă cu actele aflate 
la dosar şi cu ghidurile oficiale, cari se 
contrazic, mai constată, că nu se puteă 
şti cu preciziune dacă imobilul' închiriat 
aparţine judecătoriei ocol V. sau VII. ast- 
fel că chiriaşul a putut să se înșele în 
această privință, şi deci, fiind 'de bună 
credinţă, -nepudându-i-se impută nici o 
culpă, nu poate fi supus măsurei riguroase 
a rezilieret contractului. | 

In adevăr, când legiuitorul prin art. 
15 a prevăzut formalităţile depunerii chi- 
riei, nu a avut în .vedere situaţiunile ex- 
cepționale, foarte rari de altfel, când nu 
se poate şti cu preciziune şi. poate să 
existe confuziune asupra! adevăratei. si- 
tuaţiuni. a imobilului, față cu instanţa 
judecătorească căreia. aparţine. , 
“Procedând astfel, instanța de .fond nu 

“a comis vreun exces de putere şi na vi- 
olat art. 15. (Cas. ÎI, complet, chirii dec. 
1359 din 25 Maiu 1925. Jur..Gen. 1923 No. 

“19, In lipsa unui pact comisoriu ex- 
pres. prevăzut în contract, rezoluţiunea 
pentru cazul neîndeplinirei obligațiunii: 
uncia -din părţi, trebuind a fi încuviin- 
țată de justiţie, urmează că, până ce nu 
a intervenit o hotărîre definitivă care. să 
pronunţe rezoluțiunea, debitorul are pu- 
tina de „a-şi execută obligația, chiar şi 
peste termenul prevăzut în contract şi deci 
prin aecasta poate împiedecă .rezoluți- 
unea, contractului, iar instanța nu mai 
este autorizată decât a statuă asupra da- 
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unelor provenite. din întârziere, dacă este cazul. -- .. - : - Întrucât în speţă, este constant că păr: țile nu :au prevăzut pactul „comisoriu ex- pres. şi cumpărătorul a achitat. rețul datorit: în: cursul instanței, rău: Curtea de fond. a decis rezoluțiunea vânzării, de vreme ce debitorul îşi îndeplinise obli- zația. (Cas. |, Dee. 1520 din 27 Maiu 1935, Ș Gen. 1925 No, 1746). . 
„20, Pentru a ave creditorul  fa- cultatea de a urmări succesiv ambele sale drepturi de executare şi rezoluţiune, a- tunci când e vorba de pactul comisor de radul 1 cum e în speţă, trebuie ca să nu i renunţat anterior fie în mod expres: la unul din drepturile sale, fie în mod tacit, şi fiindcă. renunțarea tacită nu se presu- pune, ea trebuie să rezulte fie din acte sau împrejurări care să nu lase nici o în. doială, . fie din situațiunea că creditorul a făcut acte cu toiul inconciliabile cu idea de. a-şi. rezervă exercițiul ambelor acțiuni: —- pactul acesta comisor de gra- dul | care re broduce condițiunea rezolu- torie tacită subinţelcăsă în contractele si- nalaginatice şi de care se ocupă art. 1020 şi 1021 e. civil, având printre altele drept consecință, că cl nu ridică părjei dreptul de opţiune între a cere executare asau re- zoluţiunea, și că creditorul cerând rezolu- unea „nu se poate presupune nici odată că a renunțat în a cere executarea şi in- vers, spre deosebire de celelalte 'două pacte comisorii de gradul I[ şi III în care există. în adevăr renunțarea pentru drep- tul  neexercitat,. creditorul nemaiavând deci. facultatea de a urmiări succesiv am- bele drepturi. , - | 
„Că, prin urmare, deşi vânzătorul a exer- citat întâi acţiunea în executarea contrac- tului, obţinând o sentință definitivă pe care n'a executat-o, față cu cele de mai sus expuse, în speţă fiind vorba de un pact comisor de gradul |, vânzătorul pu- tând execută succesiv. ambele sale drep- „turi, eră în dreot să introducă și acțiunea de faţă în rezoluţiunea vânzării, astfel că obiccțiunea ridicată de pârit, urmează a fi respinsă ca nefondată, cu atât mai mult . cu cât nu poate fi vorba nici de autorita- tea de lucru judecat, deoarece în prima acţiune ce. s'a tranşat printr'o sentință de- finitivă, obiectul eră executarea converi- țiunci, iar. în cea de astăzi obiectul este cu“ totul altul şi anume rezoluțiunea vân- zărci. (Trib. Iaşi S. I, Sent. civ..29 Mai 1926, Jur. Gen. 1926, No. 1049), . | 
21. Prin art. 15 din actuala lege a chiriilor, urmărindu-se simplificarea for- malităţilor de plata chiriei, prin facul- tatea ce. se acordă chiriaşului de a se ]i-: beră de obligaţiunea sa principală, fie achitând chiria direct proprietarului, fie depunând-o în -forma și cu modalităţile prevăzute de acest 'text, „la termenul. 

prevăzut, în contract, sau înainte de ter- 
men, această dispoziţiune -are a se aplică 
atât în cazul când chiria ar fi cherabilă; 
cât şi în 'cazul când ea ar fi portabilă. 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE. CONDIȚIONALE | 

“publică, rezu 

Art, 1021 

"Prin urmare, respingând - 'acțiunea -re-. curentului pe - considerentul că în con- tract arătându-se ! locul - plății, chiria urmă să-fie plătită la cererea proprietă-: rului şi. la domiciliul! intimatului chiriaş, instanța de fond a violat art. 15 din ac- tuala lege a chiriilor, (Cas.- |, Complet Chirii, dec. 1416 din 50 Maiu 1935, Jur. Gen.. 1925 No, 1761). | N -22, Noua lege. a chiriilor, ca. şi cele. anterioare, isvorind din necesitatea de-a se aduce linişte şi armonie între chiriaşi şi proprietari, cari sunt într'un” perma-. nent - conflict, 'a restrâns libertatea con- venjiunilor, astfel că această lege inte- resând în cel mai înalt grad liniştea so-: cictăţii, evident că dispoziţiunile cuprinse în ea sunt de ordine publică şi ca con- sceință, părţile contractante n pot de- rogă dela prevederile ci, decât atunci când aceasta “este prevăzut în mod ex- pres, astiel că dispoziţiile art, 15 urmează a-şi aveă în întregime aplicarea. S Că dispozițiile art. 15 sunt de ordine 
tă 'şi de acolo că noul legiu- itor a înlăturat efectele reale: consem- narca din cauza tărăgănirilor la cari : se - dădeă loc -prin fapta chiriaşilor .răi . de plată, care întârziau “plata chiriei, că utând să dovedească că pun toate mij- loacele de dovadă prin urmare şi cu martori, fie că proprietarul nu s'a pre- zentat să ceară chiria, sau. când cră por- tabilă că nu a primit-o, astfel că noul legiuitor înlăturând aceste chestiuni, care aduceau 1nari stânjeniri soluționărdi pro- ceselor, le-a cerut chiriaşilor în schimbul. avantajelor de prelungire a contractelor de: locaţiune și: chiriei comprimate, o plată efectivă şi.la termen făcută în con- ormitate “cu. dispoziţiile  arţ, : 15, sub sancţiunea” rezilierei' “contractului (Jud. Ocol. II, Urban Iaşi, 178 din 1925, Jur. Gen. 1925 No. 881). . | 

"23, Pactul comisoriu operează de plii rept, conform clauzelor înscrise de părți. În caz când nu se prevede un ter. men pentru sfârşitul acestui pact, renun- jarea la dânsul trebuie să rezulte formal sau tacit, (Cas. II, 1354 din 22 Iunie 1925, Pand. Săpt. 611936). * ” a 
- 24, Din. moment ce „contractul a fost încheiat după . introducerea stilului nou, termenele stipulate în contract au a fi considerate ca atare, şi nedepunerea chi- rici în: acele termene, atrage operarea pactului” comisoriu_ legal. (Cas. 1, 1694. din: 23'Iunie 1925,. Pand. Săpt. 2J1926), .: 
: 28, In conf. cu disp. art.: 1020 e. civ., condiţia rezolutorie este subințeleasă ' tot- deauna în contractele sinalagmatice, în caz când una dih părți nu îndeplineşte an- gajamentul său, iar în conî. cu disp. art. 1021 €.'c. partea În privința .căreia anga- 'jamentul nu s'a executat, are - alegerea sau să silească pe cealaltă a execută con- venția. când . este Posibil, sau 'să-i ceară: desființarea. cu daune interese, - „In “conf. 'cu arătările „de: mai sus, pe; 
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baza principiului simultaneităţii execuţi- 
unilor, principiu: “care. nu este-decât o , 
consecință a: conexităţei  obligaţiunilor, 
adică a ideei de cauză — părţile într'un 
contract sinalagmatic pot să opue una 
alteia tie excepţia non ad impleti con- 
tracius, 'fie,.— ca remediu extrem, — ac- 
țiunea rezolutorie. a . 

Excepţia non ad impleti contractus 
- este dreptul părţii contractante, urmărită 

de adversar de a refuză prestaţiunea 
promisă, atât timp cât acesta nu-şi 'exe- 
cută obligaţia sa. . pi , 

In' principiu, simultaneitatea . execuţiu- 
nilor se aplică în contractele 'sinalag- 
matice atunci când  contractanţii nu au 
determinat . prin convenţie .ordinea în 
care ei trebuie să execute obligaţiile: lor 
respective. : ! - - ” yu . 

n “speță, excepţia non ad impleti 'con-. 
tractus sc aplică cu atât mai mult, cu cât. 
din scrisoarea convenţie din 8 Febr. 1920 
se constată că plata trebuia făcută îna- 
intea'_ trimetere! vagoanelor 
prin Banca Naţională, prin omul cumpă- 

"rătorului la încărcare, nu :prin ramburs. 
Excepţia non 'ad impleti contractus 

poate fi invocată oricare ar fi cauza 
pentru care cealaltă parte contractantă 
nu a executat obligaţia sa şi atât timp - 

"cât durează inexecutarea,: el: va. “avea 
dreptul să refuze îndeplinirea propriilor 
sale executări. : 

In “speţă, atât din constatările de fapt 
cât şi, de drept arătate mai sus, - pâriţii 
fiind în dreptul lor de a nu 'triniete va- : 

goanele de lemne decât după ce vor primi 
sumele necesare, evident că ei nu pot 
fi consideraţi în culpă, şi deci din acest 
punct de vedere acțiunea reclamantului. 
e nefundată şi urmează a fi respinsă. 
(Trib. Muscel, Sentința civilă Nr. 470 din 
1925, Jur. Gen. 1925 No. 840). 
26. Când părţile au stipulat că exer- 

citarea dreptului de farmacie ce se vu 
puteă face şi în alt local, dacă va con- - 
simţi titularul dreptului de farmacie, o 
atare clauză nu e prohibitivă, ci numai. 
restrictivă, căci strămutarea sediului 
farmaciei nu e interzisă, ci permisă, dar 

cu consimţimântul proprietarului. 
Inserarea acestei clauze n'a putut avea 

-alt scop decât acela de a da posibilitate pro- 
prietarei de a se opune. la strămutare,.: 

- în caz când aceasta ar fi păgubitoare 
pentru, interesele ei. In acest caz, chiar 
dacă s'a stipulat un pact comisor expres 
-de gradul al treilea: instanța de fond 
poate înlătură efectul pactului, dacă 

„constată că titularul dreptului mare. nici . 
.un prejudiciu. (C. A. Galaţi, 1, 186 din 
925, Jur. Gen.: 1925 No. 1614 şi 2188). 

27, In lipsa stipulaţiunii locului plăţii! 
într'o: convenţiune, aceasta nu poate fi 
considerată ca reziliată de- drept. (C. Apel” 
Bucureşti S. IV,. 128 din (1 Iulie '1935, 
Pand. -Rom.,. 1926,. Îl, 97), „ 
28, Un chiriaş care - depune tardiv 

'sporul fixat de comisie pe motiv că:nu 
ştiă cât -trebuiă să -depună şi că sa în-. 

x 
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şelat, este. evacuabil, deoarece greşala 
sa, voită sau. nu, .profită: proprietarului. . 

' (Cas.-l, Complect de chirii, 2156 din 26 
Septembrie 1925, Pand. Săpt. 4]1926), 
-- 29, a) In drept este necontestat că 

- un creditor poate să renunțe la dreptu-: 
rile ce îi sunt conferite print'o hotărîre 
judecătorească, că această. .renunţare 
poate îi expresă şi făcută printr'un act 
scris, dar poate fi şi iaciiă şi să rezulte. 
din fapte, cu' condiţiunea că pentru do- 
vedirea unei  renunțări tacite se cere 
ca faptele din care se deduce renunţarea: 
să fie perfect dovedite. şi consecinţa 
trasă din ele să fie în afară de orice în- 
doială că nu poate fi decât această re- 
nunțare, : , ! 

b) Conform art. 1021 cod civil, orice 
parte are dreptul în contracte sinalag- 
“matice ca, în caz când una din părți 
nu-și. îndeplineşte angajamentul său, şi 
când nu este prevăzut un pact comiso=” 
riu expres de reziliere, cum este în speţă, : 
să ceară ca cealaltă parte să fie obligată 
sau să-şi execute convenţia, sau desfiin- 

“țarea ei, însă un asemenea creditor are 
alegere — o spune art. 1021 — a cere sau 
una Sau alta, ambele drepturi ale aces- 

„tui creditor neputând. fi exercitate con- 
comitent, căci ele se exclud: admiţându- 
se obligarea la executare, nu mai poate: 

“fi locul'a se admite ! rezilierea și vice- 
versa. | | | 

c). Dacă o opunere la executarea unei 
hotărîri condamnatoare .la plata unei 
sume de bani, când opunerea este legată 
de o plată făcută posterior. hotăririi pri- 

-mei instanțe, dar anterior deciziunii 
Curţii, pare a nu mai suferi nici o dis- 
cuţiune în doctrină fiind în totul admisă, 
soluțiunea nu poate fi decât aceeaș şi 
când în discuţiune este o acţiune de re- 

- ziliere ce'a fost admisă de prima in- 
'stanță şi când, în urmă, creditorul-a -primit 
prețul prevăzut în convenţiune. - 
-In adevăr, şi în prima ipoteză când se 

cere: plata unei sume de bani ca şi în 
cazul când prin acţiune se cere rezili- ' 
erea, cauza acţiunii este aceeaş, adică 

- neexecutarea de partea cealaltă a obli- 
- sațiunii sale, şi tot aşă nu se poate con-.: 
'ciliă, idea de. reziliere a convenţiunii, cu 
faptul primirii preţului în'urmă, preț pe 
baza” căruia. tocmai, 'se - obținuse rezili- 
erea, deci în ambele ipoteze fiind o per- 
fectă - identitate,  aceeaş soluțiune se 
impune. (C. Apel Buc. s. III, 531 din 4. 
"Noev, 1925, Pand. Rom. 196, ÎI, 69); . 
80, Pactul  comisoriu "expres fiind 
clauza prin care “părţile convin prin sti- 

-- Bulaţiune expresă ca contractul lor să fie 
desfiinţat. de drept dacă una din ele nu-și 
va. îndeplini obligațiunea sa, are de efect 
Du. expirarea contractului, ci revocarea sa 
"şi în consecinţă,. neîndeplinirea obligaţiei 
-în asemenea caz, producând „ipso jure" des-. 
ființarea contractului, nici. justiția după 
cum. nici însăşi părţile :n'ar mai puteă : 
menține “un contract .care a încetat de 
drept de a mai aveă ființă, deoarece prin 
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„această clauză şi-au manifestat .dela în- „cenut în mod clar voinţa lor ca să renunţe: definitiv la: dreptul de a cere: executarea - : obligaţiei şi să menţină numai rezilierea oarecum automat a contractului; iar con- cepjiunea - renunţărilor în materie 'de pact comisoriu expres, fiind la mijloc vorba de plăți succesive, se. conciliază foarte puţin 
cu rațiunea .ce a 
contract a acestui pact, deci n'ar. mai fi admisibilă nici renunțarea la o renunțare de arepturi. În materie de închiriere nu 
se poate invocă nici crearea unui nou contract prin. tacita reconducie, căci a- ceasta duvă cum o spune art. 1452 ce. 
se aplică la contraciele cu termen, expi- 
rate, în timp ce pactul comisoriu expres 
operând, contractul nu devine expirat, ci 
rezolvat de drept ceeace presupune dis- 
trugerea raportului juridic din acel mo- 
ment, iar tacita: reconducţie presupune 
subzistenţa -contractului: din acel moment, - 
deci tacita reconducţie nu se aplică la con- 
tractele rezolvate de drept. SI 

In consecinţă, instanța de fond cu drept 
cuvânt a respins. deferirea jurământului 
intimatei, cu care de altfel se căută a se: 
stabili un' fapt şi nepersonal şi care nu 
duccă la deslegarea pricinei, şi anume sta- 
bilirea unei convenţiuni între recurent-chi- 
riaş şi fiul proprietarei, ce nu. aveă nici 
un soi de mandat dela ea în acest scop, 
prin care s'a. încuviinţat chiriaşului.a de- 
ăşi cu plata chiriei peste termenul fatal, 

Seci motivul de casare devenind nefondat, . 
„Tecursul cată a fi respins ca atare. (Trib. 

ovurlui, S. II, sent. civ. dela 12 oem- 
brie 1925, Jur. Gen. 1926, No. 73). 'î 

- Bi. Când o clauză din contract arată, 
că în :cazul călcării ei, rezilierea va aveă . 
loc pe cale judecătorească, clauza a- 
ceasta nu conţine un pact comisoriu de 
„gradul al II-lea,: fiindcă acest pact pre- 
„supune o.rezilicre de plin drept, consta- 

tată numai de justiţie. Această clauză, 
conține un pact comisoriu de gradul 
I-iu, iar rezilierea în cazul acesta se face 
pe cale judecătorească, ca şi. în . cazul 
"condiţiei rezolutorii tacite. (Trib. Dâmbo- 
vița S. II, 545 din 26 Noembrie 1925, Pana. 
Săpt. 5041995), ... DR 
"89, a) Arendaşul nu poate pretinde că 
arenda nu este lichidă 'şi exigibilă, atunci 
„când se constată ică în contract se prevede 
că arenda este echivalentul în bani a patru 
varoane grâu; orz; ovăz şi porumb, după - 

“cota oficială a. bursei din localitate, la 
"date anume fixate. - Se 

b). Când contractul prevede că arenda 
se va 'plăti la Banca Românească la Bu- 

„ cureşti, pențru comptul curent al proprie- 
tarului, arendaşul' nu este liberat în mod 
valabil şi deci pactul comisor ;operează,:: 
când:arendașul, în loc să plătească la lo- 
cul inaicat în contract,:a făcut. oferta 
reală la domiciliul advocatului. procurator. 
al proprietarului şi negăsindu-l prezent pe 
proprieta, a depus arenda la Casa de De- 
puneri, iar recipisa la Portărei. (C. Apel 
ucureşti, S. III, 565 . din 28 Noembrie , 

DESPRE, “OBLIGAȚIUNILE “CONDIȚIONALE : 

determinat înserarea în. 

1, 

Art. 1021 

1085, Bul. C. Apel, 3/926; Pand. Rom. 1926, 

33, Atunci! când “proprietarul are da-: torii la percepţie în contul imobilului, iar 
acesta sechestrează *marfa- chiriaşului în contul chiriei ce are acesta de plătit, chi- riaşul se liberează valabil dacă achită la percepție chiria chiar posterior termenelor în care trebuiă s'o plătească după contract, Cas. I, dec. 4886, din 16 Dec. 1925, Pand. 
Rom..1926, III, 81, Pand. Săpt. 14/926), 
34, Clauza rezolutorie expresă sau ta- 

cită nu poate atrage desființarea contrac- 
tului decât numai în caz de culpă din 
partea vărţii care nu și-a îndeplinit obli- 
pajiunea sa; deci, dacă există împiedicare 

„legală pentru una din părţile contractante 
de a-şi îndeplini obligaţiunea sa, în acest - 
caz, partea nefiind în. culpă pentru neîn- 
deplinirea obligaţiunii,: clauza rezolutorie - 
nu poate fi invocată în contra ei... 

Înfiinţarea unei. popriri în mâinile chi- 
riaşului, . efectuată chiar. la stăruința lui, - 
asupra ratelor de chirie datorite de el. pro- 
prietarului, are ca- efect indisponibilitatea - 
acestor sume; deci, înființarea unei 

„asemenea popriri constitue pentru chiriaș 
o. împiedicare legală de a-și îndeplini o- 
bligaţiunea de plată la termen a ratelor 
datorie. In acest caz, el nemaifiind în 
culpă urmează:că nu se poate invocă în 
contra lui efectele; pactului comisoriu ex- 
pres; dacă. inștanţă care a înființat: po- | 
prirea n'a hotărît altfel, nici nu i se -poate 

„impută faptul că sumele datorate au. fost. 
“poprite în propriile lui mâini, sau că nu 

- ei consemnat. .. a PE 
-  In'speţă, este constatat că recurentul chi: 
riaş a cerut şi obţinut, pentru pretenţiuni, 
de: daune rezultând din contractul .de în-' 
chiriere, înființarea unei popriri, în 'pro- 
priile -sale mâini, asupra unor rate de 
Chirie, printre care se. află şi cele la care 
se referă cererea de faţă a proprietarului, Ă 
iar contestaţiunea făcută de acesta în con- 

“tra popririi fiind definitiv respinsă de că- 
tre 'insfanţele judecătoreşti, poprirea a ră- 
mas definitivă, -şi sumele: poprite au de-. 

“venit indisponibile .şi numai cu 'ocazia 
înfiinţării popririi. s'a hotărît ca sumele . . 
poprite să fie. consemnate. De aici ur- 
mează că, numai prin violarea principiilor. 
relative la pactul comisoriu cuprinse în 
textele 'de lege arătate şi denaturarea efec- 
telor. legale. ale poprirei; a putut' Curtea 
de Apel să considere pe. chiriaş în culpă | 
pentru faptul că poprirea a fost înființată 
în mâinile lui şi că n'a consemnat sumele 
poprite, deşi această poprire a. fost legal- 
menite înființată şi deşi la înființarea ei 
nu s'a dispus: de către. tribunal consem- 
narea.. sumelor poprite. - . i 

„ Oblizaţiunea pentru chiriaş de:a con: 
semnă ratele de. chirie,. cari au fost po- 
prite. în mâinile sale proprii, nu poate TE- 
zultă dintr'o simplă somaţie de. plată fă-, 
cută de proprietar, ci numai dintr'o hotă- 
rîre judecătorească pronunţată fie. pe ca- 
lea unei urmăriri după dreptul comun, fie . 
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coniorm art. 465 al. a din pr. civ. de însuși 
judecătorul, care a încuviinţat poprirea. 

Întrucât poprirea în chestiune a fost ad- 
misa pur și simplu fără ca să fi intervenit 
ulterior” vreo hotărire în acâst sens, nu- 
mai prin nesocotirea regulelor de drept 
cari cârmuesc materia poprirei şi numai 
prin 'exces "de putere a putut decide 
Curtea că, în' urma -somaţiunei de plată 
a ratelor, ce i-a fost făcută de. proprietar, 
chiriaşul recurent ar îi trebuit să corisem- 
neze aceste rate 'spre a nu fi în culpă 
pentru neplata lor şi că neconsemnându-le, 
culpa sa există şi “pactul: comisoriu ope- 
rează din acest:motiv. (Cas: I, dee. 4590 
din: 16: Decembrie 1925, Pand. Rom. 1926, 
III. S1, Curier. Jud. 51/7926). 
-25, Deşi potrivit - dispoziţiilor aline- 

atului final al art. 15 din legea: de pre- 
lungire a contractelor de închiriere din 
27 Martie 1924, în contractele de închi- 
riere prelungite în condijiunile legei de 
prelungire, neplata chiriei .la: termen 
atrage după sine, desființarea de plin 
drept, fără somaţie sau judecată, a con- 
tractului de închiriere, în. favoarea pro- 
prictarului, deci este stabilit un pact co- 
misor expres legal, aşă zis în doctrină de 
gradul al Îll-lea, totuşi neplata -chiriei 
la termenul stipulat în contract, nu poate 
atrage.. rezilierea contractului de plin 
drept, atunci când se constată că proprie- 
tarul a renunțat la beneficiul acestui 
pact comisoriu expres legal, prin faptul 
că a primit de mai multe ori chiria peste 
termenul fixat în contract, fără a îi ce- 
xut rezilierea contractului pentru nc-" 
plata la termen a chiriei şi fără să fi no- 
tificat ulterior . chiriaşului: că pe viitor 
înţelege să se respecte clauza legală a 
pactului comisor expres, deoarece acest 
pact comisor expres legal este stipulat 
în favoarea proprietarului şi nu e de or- 
dine publică,. proprietarul - putând ori- 
când. renunță. la beneficiul lui, fie în 
mod temporar, fie în mod definitiv. pen- 
tru toată durata prelungirei contractului, 
iar atunci când înţelege să renunje în 
mod temporar, este obligat a încunoş- 
tiința. pe. chiriaş despre intenţiunea sa de 
a reclamă pe viitor executarea integrală 
a clauzei legale, pentru ca astfel chiri- 
aşul să, poată fi pus în situațiunea de a 
nu mai puteă comptă pe viitor pe vreo 
toleranţă din partea proprietarului şi să 
nu 'fie surprins, prin urmare, în buna sa 
credinţă. (Trib. Ilfov, s. III, e. c. 19 De- 
cembrie 1925, Jur. Gen. .1926 No. 878). 
86, Renunţarea - la - pactul comisoriu 

din legea chirilor - nu. sc presupune, ci 
trebuie să rezulte expres din manifes- 
tarea voinţei. proprietarului, (Cas. I, 5204 
din 22 Decembrie 1925, Pand. Săpt. 24 din 
1996. Pand. Rom. 1926, II, 81).. o 
37, a) O clauză comisorie expresă din-, 

tr'un contract, spre a i se stabili puterea 
de sancţionare și eficacitaie pe care i-au 
atribuit-o părţile, dacă nu e clar. redac- 
tată, se interpretează după aceleaşi norme 
ca şi convențiile, avându-se. în vedere nu 
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numai. termenii literali, ci şi spiritul său, 
pus .în .concordanță cu întreg cuprinsul 
actului. Un pact.comisoriu expres dintr'un 
contract, în general, nu. trebuie. redactat 
în. termeni fixi invariabili sau solemni, 
ci poate. să rezulie din orice expresiune 
care să oglindească clar intenţia. părţilor 
cu privire la efectele lui, astfel că expre- 
siile uzuale „de plin drept“, fără judecată, 
etc. .pot fi înlocuite şi cu altele. - 

Prin urmare, în. speţă, pactul comisoriu 
înserat în contractul de vânzare, din ter- 
menii cum este redactat şi din spiritul ce 
se degajă din cetirea lui, rezultă clar in- 
tenţia părţilor, că are caracterul unui pact 
comisoriu expres de gradul al „II-lea. 
Ori,. în materie de vânzare, orice pact co- 
misoriu expres cuprinde două condiţii de 
îndeplinit ca să opereze una pentru cum- 
părător, neplata preţului la termen şi alta 
pentru vânzător; deșteptarea debitorului 
pot conveni ca uliima condiţie (potesta- 
tivă) să fie înlăturată, ca în speţă, fără 
ca prin aceasta. pactul comisoriu să-şi 
piardă eficacitatea. 

b; Pactul comisoriu în materie de vân- 
zare poate sanejionă nu numai plata pre- 
unui, ci şi modalităţile. de plată. In acest 
din 'urmă caz nu se poate înlătură de 
cel căruia i se opune sancţiunea clauze 
rezolutorie exprese efectele acestei clauze: 
rezolvarea contractului, invocându-se lipsa 
prejudiciului. pentru cealaltă parte, pen- 
trucă la aceasta se opune principiul liber- 
tății convenţiunilor, după” care conven- 
țiunile trebuese executate întocmai, fiind 
pegi pentru părți. 
„Prin urmare, în speţă, părţile convenind 

că preţul sau ratele acestui 'preţ să sc re- 
mită fie vânzătoarei în mână, fie manda- 
tarului, nedepunerea acestor rate la ter- 
menul şi locul hotărit, -sancţionată prin 
pactul comisoriu, expres, âtrage rezilierea 
vânzării, fără a se cercetă dacă această. 
“întârziere a cauzat, vreun prejudiciu vân- 
zătoarei. - , 

c) Renunţarea din partea celui în drept 
"la efectele unui pact comisoriu expres în- 
serat într'un contract trebuie făcută sau 
de parte personal: sau de un mandatar 
îmnuternicit. Această renunțare ' echiva- 
lează cu o -modilicare a convenției; ori 
această modificare ca să :producă efect, 
trebuie să fie făcută de reclamantă, ori 
în. speţă, se constată că ca a fost făcută 

- de mandatarul ci, care nu a fost împu- 

Pe 
( 

ternicit, deci ca nu are nici un efect legal. 
(Trib. Buzău, S$. II, 456 din 25 Dec. 1925, 
Jur. Gen.. 1926, No. 999). | 

- 88, Potrivit disp. ari. 1020 şi 1021 ce. 
civ. neîndeplinirea obligaţiunilor contrac- 
tuale de către una din părţi poate atrage 
rezilirea contractului, la cererea celeilalte 
părţi contractante. Astfel fiind, întrucât 
instânța de fond a constatat din cuprinsul 
contractului::şi a scrisoarei invocate că! 
chiria stipulată în specie este de 10.000 lei 
anual, — iar nu de 3000 mii lei:cum pre- 
tinde recurentul,. — şi că acesta n'a achi- 
tat 'din chiria datorită sumele pretinse de 
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intimat şi întrucât e constant că nici până la închiderea desbaterilor cauzei recuren- tul n'a oferit înaintea instanței de fond plata arestor sume, — cu drept cuvânt “tribunalul a declarat “reziliat contractul “în: chestiune, 
Deşi este exact în drept, că contractul fiind în curs de executare nu se puteă face în specie aplicaţiunea art, 15 diu legea chiriilor din 1924, — precum greşit mosivează Tribunalul, totuşi faptul a- cesta nu poate aveâ nici 'o înrâurire asu- pra soluţiunei date, care se menţine pe consideratiunile deduse din art. 1020 şi 1021 c. civ. şi pe faptul că recurentul na oferit în instanță sumele pretinse de in- timat și constatate de instanța de fonu ca chirii datorite. (Cas, 1, Complet chirii, dec. 395 din 19 lanuarie 1920, Jutrispr. Gen. 1926, No. 1545). 
39. 'Cumpărătotul, în caz de: culpă a vânzătorului, este în drept să ccară fie executarea contractului, fie rezilierea lui cu daune. (Cas, III, 163 din 12 Feber. 1926, Pand. Săpt. 25/1926). 40. Prin convenția de locaţiune de servicii, dintre părţi, patronul nu puteă concediă pe salariatul intimat, pentru lipsă dela serviciu, decât dacă îl amendă, din acest motiv, de trei ori. Instanţa de fond constată în fapt, că, deşi intimatul la lipsit mai mult de trei ori, nu i s'a aplicat nici o amendă și pe baza acestei consta- tări” motivează că, intimatul a lipsit mo- tivat, sau patronul a renunțat la pactul comisoriu expres prevăzut în contract, ne- aplicând amenzile şi astfel a intervenit o „nouă şi tacită convenţie între părţi; faţă de care, patronul, dacă ar fi voit să Te- pună în vigoare clauza rezolutorie a con- tractului, trebuiă să avizeze de aceasta pe intimat şi numai în urmă, aplicând gra- daţiunile stabilite prin' convenţie relativ la absenţe, crâ în, drept să se prevaleze de pactul comisoriu,. | | 

Inalia Curie, constatând că, .interpreta- rea convenţiunii s'a: făcut fără denaturarea clauzelor, respectiv a decis că, aplicând în. tocmai clauzele Convenţiunii, instanța de ond n'a comis nici o violare de lege, con- venția având puterea de lege. între părţile contractante. (Cas. III, dec. 336 din 19 Martie, 1926, Jurispr. Gen. 1926, No, 1513), 41. In fapt: Se invoacă de proprietar violarea art. 13 legea. chiriilor din 1924 şi art. 5, 21 şi 22 legea de urmărire din 1923, entru că instanța de fond a considerat uni achitarea chiriei la F excepţie, pe baza popririi făcută de “această au oritate în contul dărilor imobilului, — aplicând în ce priveşte urmărirea, legea din 1921, nu cea din 1925, în vigoare la data judecării pro- cesului. Respingere. 
In drept: Indiferent de legea 'urmăririlor „Care eră în vizoare.la data judecării cau- zei — din moment ce încă dinainte de data 

rin contractul 
părţi pentru plata c iriei şi anume ugust, se efeciuase poprire de către 

dintre 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CONDIȚIONALE 

de - 

Art. 1021 
până la concurenţa sumei de 3509 Lei, pentru acoperirea taxelor datorate pentru imobil, poprire ce stabili raporturi .directe şi exclusive între fise şi între datornicii re- curenților, adică intimaţi, urmează că cu drept cuvânt aceștia din urmă au plătit [iscului chiria pe trimestrul în litigiu şi re- curenţii nu se pot plânge de laptul. că depunerea ci nu s'ar fi făcut la termenul prevăzut în contract şi cu formele, prevă- zute de legea chiriilor, întrucât această lege nu-şi putcă aveă a licaţiunea, în speță, plata urmând a se face de intimat în urma poprirei conform legei de ur- mărire, la termenele şi cu formele prevă- zute de această lege. (Cas. I, complet chi- rii dec. 2215 din 24 Aprilie 1926, 1926, No. 1251). - 

2, Dacă potrivit art, 1021 din co- du: civil, în. convenţiunile bilaterale, par- tea care şi-a executat obligaţiunca “are alegerea ca sau să silească pe partea care nu Sa executat să-şi îndeplinească obli- guția, când aceasta este posibil, sau să ceară desființarea contractului şi condam- narea , acesteia la "daunc-interese, aceste ispozițiuni însă nu-şi mai pot avcă apli- carea când ncexccutarea contractului nu provine "din culpa. părții contractante, care fără motiv ar fi refuzat executarea, ci din cauza unor -texte de lege cu carac- ter de ordine publică, care opreşte şi iz- beşte de nulitate anumite contractări care Sar face în contra dispozițiunilor ce cu- prind. (Trib. Ilfov, '$. |; 
uuie 1%0. Dreptul 31/926), .. , 
43, În principiu, conform art. 1020 şi 1021 c. civ., este stabilit că ori de: câte ori într'un contract. nu există. pactul comi- sor expres pentru cazul neplăţii chiriei la termen, această chirie poate: fi plătită până .în momentul pronunţărei hotărirei, Prin urmare,.în specie, constatându-se că chiria pretinsă este exigibilă înainte e promulgarea legei chiriilor din 1924, „ dispoziţiunile art. 15 din această lege nu-şi poate avea aplicaţiunca. (Trib. Covurlui s. II, 346 din 50: Iunie 1926, Jur. Gen. 1926 No, 872. Ra 4. Faptul de a îi plătit proprietarului unei moşii, în anii precedenţi, o sumă re- prezentând folosința moşiei, fără ca să se [i folosit de aceâ moşie, dă drept celui ce a plătit la acțiune în repetijiune; suma însă, nu. poate fi imputată omului pentru care :de fapt s'a folosit de moşie, fără ca mai întâi pretenţiunea să fie: valorifi- - cată; deoarece regulele stabilite -în materie de plată şi de compensațiune nu prevăd un_ atare drept de plată. 
Prin urmare, neplata la termen a su- mei datorite pentru anul în curs, față cu pactul comisor expres din act, atrage re- zilierea lui. (C. Apel Bucureşti, S. 1V, 207 din 7 Iulie 1926, Bul. C.- Apel 16/926). “+ 45a In fapt:: Instanţa de fond respinge: acțiunea în rezilicre pe baza operării pac- tului comisoriu din art. 15 legea chiriilor din 1924, pe consideraţiunea că, la terme- nul când trebuiă să facă: plata 'chiriaşul 
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c. :c., 554 din: 3
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lipseă de acasă, iar pe de altă parte ad- 
ministraţia financiară eră prea aglomerată 
fiind întâi a lunei. Recursul proprietaru- 
lui a fost admis. 

“In drept: Atât împrejurarea relativă la 
aglomerarea i 
cât şi lipsa. recurentului de acasă, nu 
poate constitui un 'caz de forță majoră 
care să justifice depunerea tardivă a chi- 
rici, întrucât intimatul își putcă. execută 
în termen obligaţiunea, plătind chiria fie 
unui membru al familici proprietarului, fie 

* prin mandat poştal. 
Deci, greşit şi cu violarea art. 15 a luat 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CU TERMEN 

Administrației - Financiare, : 
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Tribunalul în seamă plata tardivă făcută 
de intimat şi, prin urmare rău a respins 
cererea de reziliere bazată pe operarea pac- 
tului comisoriu din art, 15. (Cas. I, com- 
plet chirii, dee. 5393 din 25 Septembrie, 
1926. Jurispr. Gen. 1926, No. 1771). 
46. A se vedeă: art. 471, nota 1; art. 

786, nota 1; art. 787, nota îi; art. 829, notele 
1 şi 2; art. 1017, nota 2; art. 1104, notele 
1 şi 3: art. 1114, nota 5; art. 1295, nota Z; 
art. 1504, nota 4; art. 1565, nota 1; art. 
1366, notele respective; art. 1367, nota (1; 
art. 1450, nota 23; art. 1459, nota 5). 

Secţiunea II. — Despre obligațiunea cu termen. 

Art. 1022. — Termenul se deosebeşte de condițiune, pentrucă 
el nu suspendă angajamentul, ci numai amână execuţiunea. (Civ. 
1017, 1025, 1101, 1146, 1575, 1885; Pr. civ. 391; Civ. Fr. 1185). 

Tezt. fr. Art. 1165. — Le terme diftre de la condition en ce quil ne 
suspend point l'engagement, dont îl retarde seulement lexâcution. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Moarte 9, 
Moştenitori 9. 
Notificare 11. 
Obligaţiune condiţională 

9 12, 
Plată 5, 16. 
Prorogare 30. 

. Somaţie 1î. 
Condiţiune 3, 12, 13, Termen î urne 
Deces 9, - | “Termen de drept 7, 

Amânare î, 3.: 
Apreciere suverană 16, * 
Calcularea termenului 17 

Combii 20, 
Cudul comercial 20, 
Codul de procedurăcivilă 

20. 

Definiţie 1, . „ Termen de grație 7. 
Deosebire 3 | “Yermen determinat 8, 13. 
Echitate 7 Termen expres 13, 

Termen cxtunctiv 4, 5, 6. 
Termen final 4, 
Termen primordial 4. 
Termen rezolutoriu 4, 
Termen suspensiv 5, 
Termen tacit 11,15,16,22 

Executare 2, 3, 4, 11, 12, 
Exemple 9, 10. o 
Existenţa 3. , 
Incetare din viaţă 9, 
Legate 13. 
Limitare 2,   

Doctrină, 

4, „Termenul poate îi delinit: spaţiul 
de timp în care nici debitorul nu poate 
fi constrâns la plată, nici creditorul la 
primirea plăţii”. (Alexandresco, VI, p. 105). 

- D,Obhgaţiunile cu termen “sunt: acele 
obligaţiuni a căror exceutare este limitată 
sau amânată la o anumită epocă sau pen- 
tru executarea cărora sa fixati un termen. 
(Dalloz, Râp.,: Obligations, No. 1258). 
3, Termenul se deosebeşte cu totul de 

'condițiune, deoarece condiţiunea aiectează 
însăşi. existența obligaţiunei, pe când ter- 
menul, afectează numai executarea  obli- 
aţiunii întârziind-o sau. făcând-o să 
-devie obligatorie într'un termen determi- 
nat. (Demolombe, XXV, No. 568; Larom- 
bire,  Obligations, Art. 1185, No. 1, 3; 

- Demarnite et Colmet de Santerre, V, No. 
"106; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 505,.p- 
86; Dalloz, R€p., Obligations, No. 1258; 
Suppl., Obligations, 'No. 500; Laurent, 
NVE No. i7i urm.; Huc, VII, No. 28; 
Alexandresco, VI, p. 108, 109). 

Sa Termenul este de' mai mujte feluri: 
astfel, avem termen denumit primordial 
care este termenul cu începere dela care 
va trebui să fie executată obligațiunea şi 
termen denumit final care este termenul 
cu începere dela care obligaţiunea va în- 
cetă sau datoria nu va mai fi exigibilă, 
termen care se mai numeşte şi rezolutoriu, 
cu toate că el este mai mult extinctiv de- 
cât rezolutoriu.. (Demolombe, XXV, No. 465 
-urm.; Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. 107, 115, 115 bis; Dalloz,. Râp., Obli- 
gations, No. 1259; Suppl Obligations, No. 
504; Laurent, XVII, No. 179; JHuc, VII, 
No. 282; Baudry ct Barde, Obligations, II, 
No. 974), : 

5, Termenul poate fi indicativ de plată 
sau suspensiv, când arată momentul când 
o .obligaţiune urmează să fie plătită şi 
poate fi extinctiv când arată timpul cât 
tine .obligaţiunca. (Alexandresco, VI, p. 
10.4). IN . 

6. Termenul extinciiv nu este decât o 
modalitate a 'obligaţiunei a cărei durată 
o limitează, fără a pune:în suspensie exe- 
cutarea ei. (Alexandresco, VI, p. 105). 

7. O altă împărţire a termenului este 
în termen de drept, care face parie din 
convenţiune şi constitue legea părţilor 
contractante şi termen de graţie care tre- 
bueşte cerut înaintea tribunalelor care 
nu-l pot' admite decât pentru motive de 
echitate şi numai în cazurile autorizate de ” 
lege. (Demolombe, XVII, No. :5S5 urm; 
Larombitre, Obligations, Art. 1155, No. 2; 
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
107 bis; Aubry et Rau; ed. 4-a. IV, $ 305, 

“text şi nota 7, p. S7; Dalloz, Rep., Obliga- 
tions, No. . 1259: Suppl. Obligations, No. 
501; Laurent, XVII, No. 172; Huc, VII, No. 
283: Baudrv et Barde, Obligations, II, No. 
972. 975; Alexandresco, VI, p. 107). 

8. Termenul poate fi determinat-şi ne- 
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determinat. Termenul este determinat când 
prin convențiune sa fixat o zi anumită 

- cart va sosi neapărat, iar termenul este ne 
determinat când ziua luată ca termen nu se 
ştie dacă va sosi. (Demolombe, XAV, No. 
5i2 urm.; Larombiere, Obligations, Art. 
1186; No. 2 urm.; Dalloz, Râp., Obliga- 
tions, No. 1260; Suppl., Obligations, No. 
503; Aubry cet Rau, cd, 1-a, IV, $ 503, 
p. $6, 87; Laurent, XVII, No. 174 urm; 
ue, VII, No. 252; Alexandresco, VI, p. 
105, nota 1). . 

- 9, Expresiunea întrebuințată de debi- 
tor: „când voi voi” constitue un termen care 
va amână exigibilitatea datoriei cel mai 
târziu la încetarea din viaţă a debitorului, 
când obligajia va trece la moştenitori. (De- 
molombe, AXV, No. 375, 376, 577; Larom- 
biere, Obligations, Art. 1186, No. 3; Aubry 
ct lau, ed. 4-a, LV, $ 505, text şi nota, 5, 
„87; Demante- ct Colmet de Santerre, V, 
To. 94 bis, 1]; Massc cet Verge sur Zacha- 

riac, IL], $ 554, nota 16, p. 376; Dalloz, 
Rep. Obligations, No. 1262, 1791: Suppl, 
Obligations, No. 503; Laurent, XVII, No. 
170; iluc, VII, No. 246; Baudry et Barde, 
Obligations, Il, No. 970; Alexandresco, VI, 
p. 112, 115). - 

10. Deasemenea, expresiunea întrebuin- 
țată de debitor: „când voi putea“, consti- 
tue un termen care permite tribunalelor 
să fixeze epoca plăţii datorier. (Demo- 
lombe, XXV, No. 375 urm; Larombiere, 
Obligațions, Art. 1156, No. 5; Troplonrr, 
Pret, No. 451; Aubry et Rau, ed. j-a, LV, 
$_ 505, text şi nota 5, p s?; Dalloz, Râp., 
Suppl.. * Obligations, No. 503; Laurent, 
XVII, No. 175% Ilue, VII, No. 246; Baudry 
et Barde, Obligatians, LI, No. 969; Alexan- 
dresco, VI, p. 112). 

( („Când exigibilitatea unei obligaţiuni 
este fixată la îndeplinirea unui fapt a 
cărui executare depinde de voința debi- 
torului, creditorul are dreptul să someze 
pe debitor să îndeplinească faptul, iar în 
cazul când debitorul nu voeşte să-l înde- 
plincască are dreptul să ceară justiţici să 
fixeze un termen în lăuntrul căruia de- 
bitorul să fie obligat să îndeplinească fap- 
tul. (Aubry et Rau, cd. 4-a, Iv, $ 5305, text 
şi nota 4, p. 87). . 

(2, In cazul când exigibilitatea unci 
obligaţiuni este subordonată unui fapt a 
cărui executare depinde de voinţa credi- 
torului, nu există propriu zis o obligațiune 
cu termen, ci o obligaţiune condiţională. 

- (Demolombe, XXV, No. 550; Larombiere, 
Obligations, Art. 1186, No. 4 Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 305, text și nota 5, p. 
87; Alexandresco, VI, p. 106, nota). 

"- 18, Termenul incert produce în con- 
venţiuni, aceleaşi efecte ca şi termenul 
cert, însă în legate termenul incert este 
asimilat unei condițiuni. (Demolombe, 
XXV, No. 572; Aubry et Rau. ed. t-a, IV, 
Ş..505, text şi nota 6, p. 87: Dalloz, Râp,, 
Obligations, No. 1260; Sunpl., Obligations, 
No. 503: Alexandresco, VI, p. 106, nota). 

14. Termenul poate îi expres şi tacit. 
Termenul este expres când este exprimat 
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în convențiune, iar tacit este acel termen 
care se găseşte cuprins în convenţiune în 
mod implicit. (Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 1961; Suppl., Obligations, No. 502; A- 
lexandresco, IA p. 107, nota 4). 

15, Astfel, obligaţiunea înscrisă într'o 
convenţiune de a da un lucru într'o locali- 
tate îndepărtată, cuprinde în mod împli- 
cit stipulaţiunea timpului necesar pentru a 
ajunge în accă localitate, „(Demolombo, 
AAV, No. 570; Larombitre, Obligations, 
Art 1166, No. 1; Demante ct Colmet de 
Santerre, V, No. 107; Aubry ct Rau, ed. 
1-a, IV, $ 503, text şi nota 8, p. 87; Dal- 
loz, Rsp., Obligations, No. 1261; Suppl., 

„Obligations, No. 502; Laurent, XVII, No. 
178; Iuc, VII, No. 283). 

16, Tribunalele vor puteă fixă în mod 
suveran, interpretând voinţa părţilor con- 
tractante,” termenul tacit care rezultă din 
natura lucrurilor care fac obiectul obli- 
gațiunei, unde trebueşte să se facă plata 
după convenţie, termen care nu a fost 
prevăzut _în mod special în convenţiune. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Oblivations, No. 502; 
Iluc, VII, No 285; Alexandresco, VI, p. 
107, nota 4). 

17. In cazul când într'o convenţiune 
termenul este fixat în mod precis, ziua 
scadenţei este cuprinsă în termen şi da- 
toria este exigibilă a doua zi. (Demo- 
lombe, AXV, No. 64; Larombitre, Obli- . 
gations, Art. 1186, No. 17; Demante ct. 
Colinet de Santerre, V, No. 108 bis, I; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, I, $ 40, text şi nota 
17, p. 245; Dalloz, R6p., Obligations, No. 
1263; Laurent, XVII, N 191; Huc, VII, 
No, 297; Baudry cet Barde, Obligations, 
II, No. 1004; Alexandresco, VI, p. 114). 

18, In: cazul când într'o convenţiune 
termenul scadenței nu este fixat în mod 
precis, cum ar îi de exemplu în cazul 
când se prevede că plata datoriei se va 
face într'o lună sau întrun an, se va ex- 
clude . din calcularea termenului dies a 
quo. (Demolombe, XAY, No. 643; Larom- 
bicre, Obligations, Arţ., 1184, No. 13; Au- 
bry et Rau, cd. 5-a, |, $ 49, text şi nota 
15, p, 245; Dalloz, R€p., Obligations, No. 
1263: Laurent, XVII, N 191; Iluc, VII, 
No. 287; Baudry ct Barde, Obligations, 
II, No. 1004; Alexandresco, VI, p. 114, 115). 

- 19. Astfel, dacă se prevede că plata 
unei datorii se va face în zece zile şi 
oblisaţiunca este semnată la 1 Mai, exigi- 
hilitatea datoriei va fi la 12 Mai. (Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 1265; Alexandresco, 
VI, D. 115). 

20, Acest principiu este aplicat de le- 
giuitor în art. 307 din codul comercial 
român, la cambii şi în art. 729 din codul 
de procedură civilă română la termenele 
acordate pentru a face opoziţie, apel și 
reciirs, .(Alexandresco, VI, p. 115). | 

D|, Acest principiu își găseşte aplica- 
țiunca în privinţa oricărei unităţi a tim- 
pului luată de părţile contractante ca 
punct de plecare a termenului, fic că ea: 
este mai mare sau mai mică decât ziua; 
astfel nu intră în calculul termenului ora, 
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luna sau anul a quo. (Demolombe, XXV, 
No. 645; Larombitre, Obligations, Art. 
1186, No. 13; Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 
49, p. 249; Laureni, XVII, No. 191; Muc, 
VII, No. 287; Alexandresco, VI, p. 115). 
29, Dacă cineva sa obligat a plăti 

o sumă de bani de exemplu: „de azi în 
opt zile“, în mod tacit, sa cuprins în ter- 
men şi dies a quo,.şi acest termen va 
expiră a opta zi şi va fi de şapte zile ca 
şi cum s'ar ti stipulat un termen de o 
săptămână. (Demolombe, XXV, No. 644; 
Larombicre, Obligations, Art. 1186, No. 
13; Alexandresco, VI, p. 115). 
23, Dacă părţile au prevăzut în con- 

tract exoresiunile 24 ore sau 48 ore, aceste 
expresiuni vor însemnă o zi sau două, 
cu începere dela miezul nopţii a zilei în 
care s'a încheiat contractul, afară dacă 
părţile au înţeles să se socotească termenul 
pe ore. (Larombitre, Obligations, Art. 11$6, 
No. 11; Alexandresco, VI, p. 116). 

24, Termenii însemnați d: părţile con- 
tractante cu săptămânile sau cu luniie 
se vor împlini în ziua săptămânei sau 
lunci corespunzătoare cu ziua punctului 
de plecare. (Demolombe, XXY, No. 637; 
Larombitre, Obligations, Art. 1156, No. 11; 
Aubry ct Rau, ed. 4-a, Î, $ 49, p. 647 
Iaurente XVII, No. 192; Alexandresco, VI, 

„ 116). . 
"98, Astfel, termenul de o lună, cu în- 
cepere dela 15 Decembrie, va expiră la 
15 lanuarie și la 16 Ianuarie creditorul 
va puteă să urmărească pe debitor, (A- 
lexandresco, VI, p. 116). 

- 28, Deasemenea, termenul de 6 luni, 
cu începere dela 28 Februarie, admițând 
că această lună are 28 zile, va expiră la 
51 August iar nu la 28 August. (Alexan- 
“dresco, VI, p. 116). ! 

037, In cazul când cineva sa obligat 
să piatească o sumă de bani la începutul, 
jumătatea sau sfârşitul unei luni, terme- 
nul va expiră la prima zi, la 15 sau la 
ultima zi a lunei. (Alexandresco, VI, p. 
116), - : 
28, Dacă cineva sa obligat să plă- 

tească o sumă de bani întrun an cu în- 
cepere dela 28 Februarie, admițând că a- 
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nul este nebisect, termenul se va împlini 
la 1 Martie a anului următor iar nu la 
29 Februarie, presupunând că anul urmă- 
tor este bisect, așă încât datoria va Îi exi- 
gibilă la 2 Martie a anului următor, de- 
oarece în privința. anului, termenul se 
socoteşte implicit la expirarea ultimei zile 
a lunei a douăsprezecea. (Demoloinbe, 
XXV, No. 648; Larombiăre, Obligations, 
Art. 1186, No. 11; Aubry et Rau, |, S 49, 
p. 164; Laurent, XVII, No. 192; Alexau- 
dresco, VI, p. 119). 
29, In regulă generală, anul are 565 

zile; prin jumătate an se înţelee 6 luni, 
prin un sfert de an se înţeleg 5 luni, iar 
prin o jumătate de lună se înţeleg 15 zile. 
(Alexandresco, VI, p. 117). 
30. In caz de prorogarea unui termen, 

noul termen va începe la expirarea terme- 
nului precedent. (Alexandresco, VI, p. 118). 

38|. Ziua este un interval de douăzeci 
şi patru ore care se calculează dela mie- 
zul nopții, la miezul nopţii _următoare. 
Demolombe, XXV, No. 646; Larombitre, 
bligations, Art. 1186, No. 11; Aubry ct 

Rau, cd. 5-a, |, $ 49, text şi notele 5, 6, 
„240; Laurent, AVII, No. 192; Huc, VII, 
To. 287; Baudry et Barde, Obligations, IL, 

No. 1005; Alexandresco, VI, p. 115, 116). 
- 89, In cazul când un termen se cal- 
culează pe ore, el se consideră înde- 
plinit la prima bătae a ceasului care sună 
ora următoare. (Demolombe, XXV, No. 
645; Larombitre, Obligations, Art. 1186, 
No. 11; Aubry et Rau, ed. 5-a, ], $ 49, text 
şi notele 4, 33, p! 240, 245; Alexandresco, 
VI, p.:115). 
33, Termenele nu sunt considerate în- 

deplinite, decât atunci când a, trecut ul- 
timul moment pe care trebuie să-l cu- 
prindă.  (Larombitre, bligations, Art. 
1186, No. 32; Demante et Colmet de San- 
terre, V, No. 108 bis, [; Laurent, XVII, 
No. 191: Huc, VII, No. 287). 
24, Regulele precedente își vor găsi a- 

plicaţiunea numai atunci când părţile con- 
tractante nu au prevăzut un alt mod_de 
calculare a termenului. (Demolombe, XXV, - 
No. 641, 643; Larombitre, Obligations, Art. 
1156, No. 11; Alexandresco, VI, p. 114). 

Art. 1023. — Aceea ce se datorește cu termen nu se poate 

cere înaintea termenului, dar ceea ce se plătește înainte :nu se 

mai poate repeti). (Civ. 975, 976; 993 $ 1, :1016, 1092, 1178, 
1581, 1616; Pr. civ. 59%; C. com. 316; Civ. Fr. 1186). 

Tezt. fi. Art. 1186.— Ce qui n'est di quă terme, ne peut âtre. exige 

“avant chance du terme; mais ce qui a Et6 pay d'arance, ne peut 6trerEpâtă. . 
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- Încapacitate 30, Riscuri 4, Obligaţie de a da 4, Simulaţiune 18. Plată, a se vedeă cuântul: Taxe de inregistrare 5, , „Eroare, Termen 1 urm. Poprire 10, Termen cert 6, Prescripţie 6, 13, Termen incert 6, Rea credinţă 16, Urmărire silită, a se vee Renunţare 19—03. deă cuvintele: „Exccu- Repctiţiune 23, 24, 26—31. tare silităs, . Retroactivitate 7, Vindere-cumpărate + Rezoluţiune 2, 

Doctrină. 

Î.. Termenul suspensiv se deosebeşte de condițiunea suspensivă, deoarece condiţiu- nea îndeplinită are efect retroactiv din ziua 'contractărei obligațiunei, pe când îndenlinirea termenului suspensiv nu pro- uce efect retroactiv. (Alexandresco, VI, p. 107, 111). 
2. Efectele termenului se deosebesc de efectele condiţiunci, deoarece termenul nu împiedecă formarea imediată. a obligaţiu- nei şi nu-i suspendă nici formarea nici re- zoluţiunea, ci îi amână exigibilitatea, ast- "fel că aceea ce se datoreşte cu termen nu se poate cere înaintea termenului, (De- molombe, XXV, No. 608 urm; Larom- bitre, Obligations, Art, 1186, No. 18; Au- Try ct Rau, ed. 4-a, 1Y, $ 303, text şi nota 9, p. Ss: Dalloz, Rep, Obligations, No. 1273, 1791; Suppl Obligations, No. 510; Laurent, XVII, No. î83 urm.; Baudry et Barde,. Obligations, II, No. 986 urm.; Pla- niol, II, No, 552 urm.; Alexandresco, VI, p. 108. 109). - 4. Termenul suspendă numai exigibi- litatea creanței însă nu împiedecă cele. lalte efecte ale obligaţiunilor, (Dalloz, ken., Obligations, No. 1275; Suppl., Obli- “gations, No. 510). 

du Astiel, într'o obligațiune de a da, termenul fixat nu împiedecă ca proprie: tatea să fie transferată imediat cumpără- torului, în sarcina căruia vor cădeă şi ris- curne. (Mourlon, Îl, No. 1154;  Dalloz, Rep. Obligations, No, 658, 1274; Suppl., Obligations, No. 510: Laurent, XVII, No. 185; Alexandresco, VI, p. 109). 
5. Deasemenea, într'o obligaţiune cu termen, : taxele de înregistrare sunt dato- rite din momentul încheerei contractului. Dalloz, Râp., Obligations, No. 1273, 1974; uppl.. Obligations, No. 510). 
6. Termenul impiedecă curgerea pre- scripțici atât în cazul când creanța este cu termen incert cât şi în cazul când creanța este cu termen cert, (Demolombe, AAV, No. 615; Dalloz, Rep. Obligations, No. 1275: Suppl., Obligations, No. 510; Laurent, VIE No. 188; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 994). _ SE 7. Debitorul nu poate fi constrâns să-şi execute imediat obligaţia cu termen; iar în cazul de urmărire, tribunalul din oficiu va invocă excepțiunea. (Demolombe, XXV, No. 608; Demante et Colmet de Santerre, V. No. 108 bis, 1; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 303, text și nota 11, P ss: Dalloz, Rep., Obligations, No. 1276; aurent, XVII, No. 184; Baudry et Barde, Obligations, II, 

No. 990; Planiol, II,:No, 355; Alexandresco, VI p. 114, 124). 
8, Nu se poate face o compensație cu o datorie cu termen, deoarece compensaţia constitue o plată dublă, ceeace implică executarea ambelor obligaţiuni compen- sate. (Pothier, Obligations, No. 252; De- molombe, XXV, No. 641; Dalloz, Rp. Șuppl Obligations, No. 510; Laurent, AVII, No. 184; Huc, VII, No. 235; Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 991). 9. Creditorul cu termen nu poale face nici o urmărire de orice fel: sechestru, urmărire imobiliară sau urmărire de fructe prinse de rădăcină, (Demolombe, XAV, No. 609; Baudry et Barde, Obliga- tions, II, No. 992). . , a Deasemenea, creditorul cu termen nu poate face nici poprire, deoarece se lovesc de indisponibilitate, creanțele care constituese patrimoniul debitorului întrun moment când el nu este obligat să execute angajamentu:. (Demolombe, ÎXV, No. 610; Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 105, bis; Dalloz, R6 . Suppl., Obligations, No. 510; Laurent, XVII, No. 187, 189; Bau- dry et Barde, Obligations, II, No. 995; Alexandresco, VI, p. 121), ” [ 1. Deasemenea, înainte de expirarea termenului, sau de decăderea debitorului in beneficiul termenului, :creditorul a- mManetar nu oaie_ să-şi urmărească creanța sa. (Dalloz, Rep. Suppl., Obliga- tions, No. 520). 

12, Creditorul cu termen poate ca, înainte de expirarea termenului, să facă acte conservatoare. (Demolombe, XXV, No. 612; Larombitre, Obligations, Art, 1186, No. 29; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 303, text și nota 22, p. 90; Demante et Colmet de Santerre, 'V,. îNo. 109; Dalloz, Rep, Obligaiions, No. 1276; Su 1, Obligations, No. 510; Laurent, XVII, No. 188; Baudry "et Barde, Obligations, II, No. 193; Alexan- resco, VI, p. 122, nota). 
13. Astfel, creditorul cu termen poate ca, înainte de expirarea termenului să întrerupă prescripția în privința acțiunilor reale, (Debolecalei XXV, No. 615; Alexan- dresco, VI, p. 122, nota). 
14. Creditorul cu termen, după pă- rerea dominantă, nu are dreptul ca înainte de termen să introducă acțiune pentru a dobândi o hotărîre de recunoașterea . drenturilor sale, chiar dacă termenul s'ar împlini în timpul procesului, înaintea pro- nunțării hotărirei. (Demolombe, XIV, No. 617; Demante et Cohnet de Santerre, V, No. 109 bis; Aubry et Rau,: ed. 4-a. IV, . $ 505, text și nota 23, R 91; Dalloz, Râp, Su pl Obligations, No. 511; Laurent, IVI » No. 188; Baudry et Barde, Obliga- tions, II, No. 990; Alexandresco, VI, p. - 114, 121). 
15. După a doua părere, creditorul poate ca, înainte de expirarea termenului, să introducă acţiune pentru a dobândi o otărire_condamnatoare a pâritului ca să plătească la scadenţă, însă această hotă- rire nu poate fi executată înainte de ex- *
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pirarea termenului. (Larombitre, Obliga- 

tions, Art. 1186, No. 24%; Dalloz, Rep. O- 
bliations,; No. 1277). 

16. După a treia părere, creditorul cu 

termen nu poate să introducă înainte de 

expirarea termenului, acţiune pentru re- 

cunoaşterea drepturilor sale, decât atunci 

când conduita debitorului a fost de na- 

tură să producă îndoială asupra bunei 

sale credințe că-şi va execută obligaţia 

la termen. (Foullier, VI, No. 664; Dalloz, 

Rep. Oblisations, No. 1277). 
(7. Creditorul cu termen, nu poate 

înainte de expirarea termenului să intro- 

ducă o acţiune indirectă în numele debi- 

torului, însă are dreptul să atace cu ac- 

țiune pauliană actele făcute de. debitor. 

(Alexandresco, VI, p. 122, nota). 
48. Creditorul cu termen, poate ca 

înainte de expirarea termenului, să exer- 

cite acţiunea în simulaţiune. (Alexan- 

dresco, VI, n. 122, nota). 

19. Partea în favoarea căreia a fost 

stipulat termenul, poate renunță la acest 

beneficiu -în mod expres sau tacit. (Dal- 

loz, Rep., Obligations. No. 1281; Suppl., 

Obligations, No. 515; Planiol, II, No. 359). 

2Q, Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran dacă partea în [avoarca căreia 

a fost stipulat termenul, a renunțat sau 

nu la beneficiul lui. (Dalloz, Râp., Obli- 

gations, No. 12S1: Suppl., Obligations, No. 

513; Planiol, II, No. 359). - 

24, Debitorul nu poate renunţă la be- 

neficiul termenului, în frauda celorlalți 

creditori ai săi. (Dalloz, Râp., Obligations, 
“No. 1279, 1795). 

29, Renunţarea debitorului la 
"ciul termenului nu se poate 

(Dalloz,  R€p., Obligations, 
Suppl., Obligations, No. 515). 
23, Potrivit dispoziţiunilor art. 1186 c. 

civ. Îr. (1025 ce. civ. rom.), debitorul poate 

plăti în mod voluntar înainte de termen, 

însă ceeace a plătit înainte nu se mai 

poate repeti, deoarece a renunţat tacit la 

eneficiul termenului. (Demolombe, XXV, 

No. 652; Larombitre, Obligations, Art. 

1186, No. 34; Aubry ct Rau, ed. 1-a, IV, 

$ 505, text şi nota 10, p. 88; Dalloz, Rep. 

Obligations, No. 1278; Vaurenţ, XVII, No. 

185; Baudry et Barde, Obligations, Il, No. 

987; Planiol, II, No. 556; Alexandresco, 
VI, p. 109, 110). 

24. In cazul când debitorul a plăut 

înainte de termen, din eroare şi din ne- 

cunoașterea termenului, după 0 părere, el 

oare 'dreptul de repetiţiune. (Demolombe, 

XXV, No. 634; Marcad6, Art. 1186, No. î; 
Mourlon, II, No. 1212). 

25, Deasemenea, dacă creditorul a pri- 

benefi- 
rezumă. 

No. 1281; 

mit din eroare plata înainte de termen,. 

poate să constrângă pe debitor să pri- 

mească înapoi suma plătită, pe care o va 

plăti apoi la_ expirarea termenului. (De- 
molombe, XXV, No. 635). 

26, După a doua părere, dacă debi- 

torul a plătit din eroare înainte de expira- 

rea termenului, el nu va mai avcă drep- 

tul de repetiţiune, deoarece art. 1186 c. cir. 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CU TERMEN 

„ Larombitre, Obligations, Art, 

Codul civil 

în. (1023 ce. civ. rom.), este formal în a- 

ceastă privință şi nu face nici o distinc- 

țiune. (Toullier, XI, No, 59; Larombitre, 

Obligations, Art. 1186, No. 5% Demante 

ct Colmet de Santerre, V, No. 108 bis, Il; 
Mass et verg& sur Zachariae, IL, $ 537, 

nota 6, p. 385; Aubry et Rau, ed. -a, IV, 
$ 505, text şi nota 10, p. 88; Dalloz, Bep., 

Obligations No. 1278; uppl Obligations, 

No. 512; Laurent, XVII, No, 185; XX, No. 

547; Iluc, VII, No. 284 VIII, No. 591; 

Baudry et Barde, Obligations, Il, No. 
9s8; Planiol, LI, No. 556; Alexandresco, 
VI, p. 110). 

27, Dacă însă odată cu capitalul, de- 

bitorul a plătit înainte de termen şi pro- 

centele până la scadenţă, după o părere, 

în acest caz, debitorul nu va aveă drep- 
tul de repetiţiune nici pentru procente, 

deoarece art. 1186 ce. civ. În. (1025 c. civ. | 

rom.), nu face nici o distincţiune. (Larom- 

Iiere, Obligations, Art. 11806, No. 35; De- 
mante et Colmet de Santerre, V, No. 106 

bis, 1[; Aubry ct Rau, ed. 4-a, 1V, S$ 505, 

text şi nota Î0, p. S8; Iluc, VII, No. 255; 

Baudry ct Barde, Obligations, Il, No. 989; 
Planiol, ÎI, No. 332). 
28, După altă părere, creditorul va 

trebui să restitue procentele plătite până 

la scadenţă, deoarece nu se poate îmbo- 
găţi pe nedrept în dauna debitorului. 
ranton, XI, No. 113; Demolombe, XIV, 

No. 637: Mourlon, ÎI, No..1922; Laurent, 

VAL No. 185, 186; Alexandresco, VI, p. 
111). 

29, In cazul când eroarea debitorului 

în facerea plăţii înainte de termen, este 
tezultatul unor manopere frauduloase din 

partea creditorului, el va aveă dreptul de 

repetiţiune. (Demolombe, XXV, No. 638; 
1186, No. 

36: Alexandresco, VI, p. 111). 
20, Deasemenea, debitorul care ar fi. 

plătit prin anticipație şi din eroare, va 

aveă drept de repetiţiune, când debitorul 

a fost incapabil de a face plata din cauza 
vârstei sau din alte. împrejurări. (Demo- 

lombe, XXV, No. 636 urm.; Larombiăre, 
Obligations, Art. 1156, No. 36; Alexan- 

dresco, VI, p. 1it). 
34, Termenul acordat debitorului, pro- 

fită fidejusorului; dacă fidejusorul a plă- 

tit înainte de termen, cl nu are dreptul 

să ceară plata dela debitorul principal, 

decât după ajungerea seadenţei datoriei. 

Dalloz, Rep. Obligations, No. 1272; 
uppl. Obligations, No. 509). 

39, Indată ce termenul a expirat, cre- 

ditoriil are dreptul să introducă acţiune 

“contra debitorului, putând să uzeze de 

toate căile de executare ca și creditorul 

pur şi simplu. (Demolombe, XXV, No. 650;. 

Laurent, XVII, No. 190: Huc, VII. No. 

os7: Baudry ct Barde, Obligations, ÎL, No. 
1000; Alexandreseo, VI, p. 115). 

338, In cazul când plata datoriei a fost 

garantată de un fidejusor, creditorul nu | 

este obligat să introducă acţiune de în- * 

dată ce a expirat termenul şi faptul său 
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de a sta în inactivitate nu-l face să piardă 
acțiunea sa în contra fidejusorului, chiar: 
dacă după expirarea termenului debitorul 
a devenit insolvabil, (Demolombe, XXV, 
No. 650: Troplong, Cautionnement, No. 565; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 429, p. 698: 
Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No, 514; 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CU TERMEM Art. 1024 

Laurent, XVII, No. 193; XXVIII, No. 3ui 
urm.; Alexandresco, VI, p. 118). 
34. Această soluţiune suferă excepțiune 

în, materie de comerţ, în cazul unei cam- 
bii garantată de un fidejusor.' (Demo- 
lombe, XXV, No. 651: Laurent, XVII, No. 
195: Alexandresco, VI, p. 118). 

Art, 1024. — Termenul este presupus totdeauna că s'a sti- 
pulat în favoarea debitorului, 
din circumstanţe, că este primit 

dacă nu rezultă din stipulaţiune sau 
şi în favoarea creditorului. (Civ. 

983, 1115, 1616; C. com. 316; Civ. Fr. 1187). 

Tea. fr. Avt. 1187. — La terme est toujours pitsumt stipule en  faveur du debiteur, ă moins qwil ne râsulte de la stipulation ou des circonstances, 
qwil a câte 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Apreciere suverană 9,15 Indoială 4, 8,9. 
Cod comercial 12. Interpretare 1, 8. Creditor 4$—13, 15, Notificare 10, 
Debitor 1 urm. Prezumpţiuni 1 urm, 
Depozit 6. Renunţare 2, 5, 6, 3. 
Derogare 3. Somaţiune 10, 
Dobândă 13, 14, 15, Termen 1 urm, 
Imprumut 13, 14, 15, Termen de graţie 3. 

Doctrină, 

1, Potrivit dispoziţiunilor art. 1187 ce. 
civ. În. (1024 c. civ. rom), termenul este 
presupus totdeauna că sa stipulat în fa- 
voareca debitorului. Această dispoziţiune 
constitue consacrarea principiului dreptu- 
lui comun şi provine din acecaş idee ca 
şi dispoziţiunea art, 1162 e. civ. în, (9S3 
e. civ. rom.), potrivit căreia când este în- 
doială, convenţiunea se interpretă. în fa- 
voarea celui ce se obligă. (Demolombe, 
XAYV, No. 624; Larombicre, Obligations, 
Art, 11S7, No. îi; Dalloz, Rcp., Suppl., O- 
bligations, No. 506, 732; Laurent, XVII, 

„No. 180; Baudry et Barde, Obligations, Il, 
No, 973; Planiol IM, No. 350; Alexandresco, 
VI, p. 118, 119). : 

2, Din dispoziţiunile art. 1187 ce. cir. 
în. (1024 c. civ. ront), potrivit cărora ter- 
menul este presupus totdeauna că s'a 
stipulat în favoarea debitorului, rezultă 
că debitorul poate, în principiu, să renunţe 
la beneficiul termenului şi să constrângă 
pe creditor să primeasci plata înainte de 
scadență. (Demolombe, XXV, No. 622; La- 
rombicre, Obligations, Art. 1187, No. 2: 
Mourlon, II, No. 1218; Aubry et Rau. ed. 
4-a. IV, $ 303, p. 90: Dalloz. Rep. Obli- 
gations, No. 1279: Laurent, XVII, No. SI: 
Huc, VII, No. 25: Alexandresco, VI,. p. 
121). Sa 

9, Dispozitiunile art. 1187 c. civ. fr. 
(1024 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea 
şi ia termenele acordate de tribunale prin 
hotăriri. (Dalloz, Rep.. Obligations, No. 
1266). „: 

4. Principiul pus în art. 1187 e. civ. În. 
(1024 c. civ. rom.), potrivit căruia terme- 

aussi convenu en faveur, du ertancier. 

nul este presupus totdeauna că s'a stipulat 
în favoarea debitorului, suferă derogare 
în. cazul când rezultă dintr'o- clauză 'ex- 
presă sau din împrejurări că termenul 
a fost stipulat în favoarea creditorului 
caz în care creditorul se poate opune ca 
executarea oblizaţiunci să se facă înainte - 
de termen. (Dalloz, Rep., Oblisations, No. 
1267, 1279; Su pl Obligations, No. 507; 
Alexandresco, VL p. 110, 192), , 

5, Creditorul poate renunţă la bene- 
“ficiul termenului când cl a fost stipulat 
în favoarea sa; în acest caz, obligajiunea 
este_ imediat exigihilă, deoarece devine 
ură şi simplă. (Dalloz, Rep. Obligations, 

No. 1282; Suppl., Obligations, No. 503; A- 
Ixandresco, vP p. 122). 

6. Art. 1944 ce. civ. fr. (1016 e. civ, 
rom.), dela materia depozitului, prevede 
cazul când termenul este prevăzut în fa- 

„Yoarea creditorului şi când el poate să 
renunțe la beneficiul termenului, cerând 
plata. Această dispoziţiune trebuceşte ge- 
ncralizată la orice materie în cazuri a- 
naloage. (Demolombe, XIAV, No. 633: La- 
rombiere, Obligations, Art, 1187, No. 'Z; 
Demante ct Colmet de Santerre, YV, No. 
110 bis: Mourlon, II, No. 1218; Aubrv et 
Rau, ed. d-a, IV, $ 305, p. 90; Dalloz, Râp., 
Suppl., Obligations, No. 508; Laurent, 
XVII, No. 180, 181; Ilue,- VII. :No. 2s6; Baudry ct Barde, Obligations, ÎL, No. 376 
urm.; Planiol, II, No. 335; 'Alexandresco, 
VI, p. 149, 120, 122). 

7. In cazul când termenul este stipulat 
atât în. favoarea debitorului cât şi în fa- voarea creditorului, nici debitorul, nici cre- 
ditorul nu pot renunță la beneficiul _ter- “menului unul fără consimțământul celui- 
lalt. (Demolombe, AAV, No. 624; Larom- 
bere, Obligations, Art. 1187, No. 6; mante ct Colmet de Santerre, V, No. 110 bis; Mourlon, II, No, 1218; Aubrv ct Rau, ed. 4-a IV, $ 305, p. 90; Laurent, XVII, No. 
182; Huc, VII, No. 2s6; Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 980; Alexandresco, VI, p. 192). 
8, Sarcina de a dărâmă prezumpţiunea stabilită de art. 1187 c. cir. fr, (1024 c.



Art. 1025 

civ. rom.), incumbă totdeauna creditoru- 
lui, deoarece îndoiala se interpretă în con- 
tra lui și în favoarea celui ce se obligă, 

_adică a debitorului. (Alexandresco, VI, p. 
119), 

9, Tribunalele or apreciă în mod su- 
veran în cazurile când există îndoială dacă 
termenul a fost stipulat în interesul ex- 
cluziv al debitorului, sau al creditorului 
sau în interesul comun al debitorului şi 
creditorului. (Demolombe, XXV, No. 625). 

10. Stipulaţiunea termenului în favoa- 
rea” creditorului poate fi scoasă dintr'o 
clauză expresă a contractului, cum ar fi în 
cazul când debitorul s'a obligat prin con- 
tract să înştiinţeze pe creditor de plată 
cu șase luni înainte. (Demolombe, XĂYV, 
No. 625 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
$ 303, p. 90; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
1067; Laurent, XVII, Ne 180; Baudry et 
“Barde, Obligations, II, No. 978, 979). 

(1. Stipulațiunea termenului în favoa- 
rca creditorului poate fi tacită şi să fie 
dedusă fie din natura însăşi a contractu- 
lui, fie din împrejurări. (Demolombe, XĂY, 
No. 625 urm.; Aubry ct Rau, cd. 4-a, IV, 
$ 503, p. 90; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
1267: Paurent, XVIII, No. 180; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 978, 979; A- 
lexandresco, VI, p. 119). 

12. Din dispoziţiunile codului de co- 
merț, rezultă că în afacerile comerciale, 
termenul este presupus că a fost stipulat 
atât în favoarea creditorului,: cât şi în 
favoarea debitorului. (Toullier, VI, No. 
679; Mass€ et Verg€ sur Zachariae, III, $ 
537, nota 7, p. 585; Pardessus, Droit com- 

„mercial, I, No. 187; Massc, Droit commer- 
cial, IJI, No. 1860; Dalloz,' Rep., Obliga- 
tions,: No. 1271; Suppl., Obligations, No. 
507; Alexandresco, VI, p, 120). 

12, In contractul de împrumut cu do- 
bândă, duvă o părere, rezultă din natura 
contractului că termenul este stipulat atât 
în favoarea creditorului cât şi în favoa- 
rea debitorului. (Dalloz, Rep., Su Re O- 
blivations, No. 507; Laurent, XVII, No. 
18: Huc, VII, No. 286; Baudry et Barde, 
Obligations, II, No. 980; Alexandresco, VI, 
p. 120). 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CU TERMEN | Codul civil 

14. După a doua părere, în contractul 
„de împrumut cu dobândă, termenul este 
prezumat că a fost stipulat în favoarea de- 
bitorului, deoarece prezumpţiunea din art. 
1187 c. civ. în. (1024 c. clv. rom), arc o 
avlicaţiune generală la orice contract. (De- 
molombe, AXV, No. 628, 629). 

15. După a treia părere, tribunalele 
vor apreciă în mod suveran, dacă întrun 
„îmorumut cu dobândă, termenul a fost 
stipulat în favoarea creditorului sau în 
favoarea debitorului, după împrejurări, 

- putând admite prezumpțiunea din art. 
1187 c. civ. în. (1024 ec. civ. rom.), sau 
putând să hotărască că termenul a fost 
stipulat atât în favoarea creditorului cât şi 
în favoarea debitorului. (Aubry et Rau, cd." 
4-a, IV, S 303, text şi nota 24, p. 90; Dal- 
loz, Râp., Suppl., Obligations, lo. 507). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

(. Când printro convenţiune nu se 
stipulează nimic în privința termenului 
de plată, potrivit art. 1024 c. civ., terme- 
nul este în favoarea debitorului. (Cas. III, 
754 din 5 Aprilie 1925, Pand. Săpt. 21/925, 
Pand. Rom. 1926, III, 34). 

0, Cu toate că se decide de obiceiu că 
în împrumutul cu dobândă termenul poate 
fi considerat ca stipulat şi în favoarea 
creditorului, care poate să aibă interes 
să-şi menţină capitalul plasat înainte şi 
deci acesta este în drept să reluze a primi 
plata cu anticipație, totuşi nu tot astfel 
se, poate decide şi cu privire la contractele 
de împrumut intervenite între săteni şi 
Casa Rurală, deoarece această instituțiune, 
potrivit ari. 1 din legea ci organică, a 
fost creată numai pentru înlesnirea cre- 
ditului necesar pentru. ca țăranii români, 
cultivatori de pământ, să poată cumpără 
pământuri, asttel că termenul prevăzut în 
aceste contracte de împrumut este stipulat 
numai în favoarea sătenilor cultivatori de- 
bitori. (Trib. Ilfov S. I, c. c., 564 din 2 
Iunie 1926, Dreptul 26/926). 

Art. 1025. — Debitorul nu mai: poate reclamă beneficiul _ter- 
menului când este căzut.în deconfitură!), sau când, cu fapta sa, 
a micşorat siguranțele, ce prin contract dedese creditorului său. 
(Civ. 1081, 1101, 1323, 1523, 1552, 1646, 1661, 1673, 1730, 1746, 
1790, 1800 $ 3, 1807; Pr. Civ. 128, 382; C. com. 714 urm.; Civ. 
Fr. 1188). i | 

“Tezt. fr. Art. 1188. — Le d&biteur ne peut plus râclamer le bensfice du 
terme lorsqui'il a, fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminu6 les suretâs.- 

qu'il avait donndes par le contrat ă son creancier. A 

i Bibliografie (continuare), 

CoxsrANTIXESCU JAc. N., Despre ipoteci, p, 48 urm. 51 urm. 
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INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Amanet î, 24. € 
Garanţie, a se vedeă cu- Apreciere suverană 9, 4u, j p. vântul: „Asigurări“, 
Greşală 34, 
Hotărire 2», 3, 0), , 
Imprudență 37, - Beneficiu de inventar 21, | Incetare din viaţă 35, Beneficiul termenului 4 Iosolyabilitate, 3 se vedeă Cauti Instrăinare 16, ” auținne, a se vedeă cu- Ipotecă 1, 6, 24, 31, 42, 43, vântul:  „Fidejusiunee,. 45—50, 69 Caz fortuit 34: - | Liberalitate'20, . Cheltucli de judecată 57, Mărturisire 19, - 01 de comerţ 2, Micşorarea sigurânţelor, a Comandament 55, . - I „ora 

Compensaţie 11, 60, ct, stauegea cuvântul: „A 
Creanţe chirografare 1, Moarte 35. Creanţe ipotecare, a se Moştenitori 35 vedeă cuvântul: „Ipo- Moștenire 24, * 

tecă“,, Negiigenţă 33, 37. Daune-interese 57, Neblata la termen 18, Decădere 1 urm. Notificare 55, Deces 35, Omisiune 37, 

Asigurări 2—34, 0, 
65 

Deconfitură 1, 7—13, 15— Partaj 42 43, 21, 0, 65, Prezumpţiune de insolva- Degradări 39, 39, biiltate 44, Dirpariţie 16. 
Dobânzi 4, 58, 50, | 
Donaţiune 23, 
Dovadă 16—21, 3%, 

Privilegiu 1, 
Probă, a se vedeă cuvân- 

tul: „Dovadă, 
Purga 47. 
Rea credinţă 37, Executare silită 13, 17,54, | Separaţie de patrimonii 20, : 56, 57, 62, Gt, 

Exploatare 5. 
Faliment 2—6, 61, 65. 
Fapt negativ, a se Vedeă 

cnvântul: „Omisiunee, 
Fapt poziliv 37, 
Fidejusiune 24, 52, 63 - 07 
Forţă majoră 3, 
Fraudă 43, 
Fuga 16, 
Gaj 1, 23, 

Vântul: „Asigurări“, 
Solidaritate 62, 
Somaţiune 55, 
ermen î urm, . 

Termen cert 5, 
Termen de graţie 13, 
crmen incert 5. 
erţe persoane 34, 68, 

Urmărire silită 13, 12, 5, 
5, 57, 62, 4.     

„Doctrină, 

[, Dispoziţiunile art. 1188 ce. civ, îÎr.. (1025 c. civ. rom.), fiind generale, îşi gă: sese aplicaţiunea la orice fel de creanţe: . chirografare, Ipotecare,  amanciare: sau privilegiate. (Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, 3 305, p. 89; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1288; Suppi. Obligations, No. 529; Huc, VII, No. 287; Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, VII, No. 261; Alexandresco, |, p. 125; Comp., Contra: Demolombe, XXV, No. 661, urm. 699), 
2, Art. 444 c. com. fr, (719 c. com, rom.), potrivit căruia din momentul pro- nunțării hotăririi “de declarare în fîali- ment, devin 'exigibile faţă de falit dato- riile pasive ncajunse la scadenţă, consti tue o aplicaţiune a principiului pus de art. 1188 c. civ. fr, (1025 e. civ. rom.). (ipemolombe, XXV, No. 637; Larombiăre, bligations, Art. 1188, No. 2; Demante et 

Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 503, 'p. 83; Dalloz, Rep. Obligations, No. 1293; dp l Obligations,_ No. 53; Laurent, XVII, No. 194; “Hae, VII, No. 287; B 
Obligations, II, No. 1007; Planio!, II, No. "363; Alexandresco, VI, p. 125,.124). - 

3, Rațiunea pentru care, în caz de fa- liment al debitorului, datoriile cu termen devin exigibile, este că termenul. este dat în vederea solvabilităţii debitorului şi prin faliment se doveşte că e insolvabil şi deci 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CU TERMEN 

Siguranţe, a se vedeă cu- - 

-Î11 bis, 

de Santerre, Y, No. 11i bis, I;. 

audry et Barde,. 

Art. 1025 

termenul trebueşte să cadă, căci în caz contrar şi-ar încasă creanțele numai cre- ditorii cu creanţe cexigibilă în momentul declarării falimentului; în afară de a- ceasta, este neapărat necesari exigibilita- „tea tuturor datoriilor falitului ncajunse la scadenţă. pentru a uşură lichidarea ge- nerală provocată prin procedura falimen- tului. (Demolsuibe XXV, No. 657; Larom- bicre, Obligatons, Ârt. 1188, No. 2; De- mante ct Colmet de Santerre, V; No. 111 bis, I; Laurent, XVII, No. 194: Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, Vi No. 257; Alexandresco, VI, p. 124). * da Simpla încetare de plăți a unui co- merciant, fără declaraţie de faliment, nu aduce exigibilitatea datoriilor ncajunse la scadență.  (Dalloz, REp.. Suppl., Obli- gations, No. 525; ]lue, VII, No, 287: Lyon- Cacn et Renault, VII, No. 237; Alexan- . dresco, VI, p. 124). 
5, In caz de faliment, devin exigibile atât creanțele cu termen cert, cât şi cele cu termen incert, (Baudry et Barde, Obli- gations, II, No. 100; Lyon-Caen cet Re. nault, Trait6 de droit commercial, VII, No. 257). | | | 
6, In caz de faliment al debitorului, creditorii ipotecari, beneficiind de decăde- rea din termen, au dreptul să urmărească vânzarea imobilului ipotecat. (Aubry cet Rau, ed. 4-a, IV, $ 305, text și nota 17, p. 89; Dalloz, R€p., Obligations, No. 12$8; Suppl,, Ooligations, No. 529; Laurent, XVII, No. 199; [Huc, VII, No. 287; Baudry et Barde, Obligations, II, : No. 1008; Alexandresco, VI, p. 125; Contra: Demolombe, XăV, No. 662, 663, 699; Pardessus, Cours de droit commercial, V, No. 1127; Lyon-Caen et Renault, VII, No. 261). . 
7. Debitorul, care nu este comerciant, este decăzut din termen când se află în deconfitură. Demolombe, XXV, No. 664; Larombicre, bligations, Art, 1188, No. 3;: Demante et Colmet. de Santerre, V, No. I; Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, ş 505, text și nota 12, p. 88; Dalloz, Rep. Obligations, No. 1296: Suppl,, Obligations, No. 526; Laurent, XVII, No. 195; Hue, VII, No. 287; Planiol, II, No. 363; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1012; Alexan- dresco, VI, p. 126, 127). 

8, Nu se poate da o definițiune legală a stărei de deconfitură care presupune o stare rcală şi constatată de insolvabilitate nefiind deajuns împrejurarea încetării plă. ților. (Demolombe, XAV, No 666, 667; Dal. loz,. Rep., Obligations, No. 129%; Suppl., Ooligations, No. 526; Laurent, XVII, No. „196, 197; Huc, VII, No. 287; Baudry et _ Barde, Obligations, II, No. 1012; Comp,, Contra: Larombitre, Obli ations, Art. 1189, No. 4; Alexandresco, vi p. 123,: nota 1, 126). 
| 

9, Tribunalele vor apreciă şi constată dacă debitorul se află în stare de insol- vabilitate notorie; deconfitura nu rezultă dintr'o hotărire analoagă cu aceea decla- „Tativă de faliment. (Dalloz, Rp., Suppl., 
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Obligations, No. 526; Comp.: Alexandresco, 
VI, p. 122. 

10, Pentru ca debitorul în stare de 
deconfitură să fie decăzut din 'termen, 
după o părere, nu este necesară o cerere 
în justiţie, ci creditorul are dreptul, în a- 
cest caz, să ceară executarea obligaţiunei, 
deoarece legea însăşi produce consecinţa 
pierderii beneficiului termenului în caz 
de. deconfitură a debitorului şi nici un 
text de lege nu obligă pe creditor să se 
adreseze justiţiei. (Dalloz, Râp., Suppl. 
Oblisations, No. 527; Planiol, Il, No. 366; 
Comp.: Alexandresco, VI, p. 127). 

(4. După altă părere, decăderea din 
beneficiul termenului, rezultând din starea 
de insolvabilitate a debitorului, nu are loc 
de nlin drept, ci trebueşte să fie cerută 
în justiție. Prin urmare, chiar în cazul 
când debitorul este decăzut din beneficiul 
termenului, o creanță cu termen nu poate 
fi compensată cu o datorie exigibilă a cre- 
«torului către debitor, înainte ca să fi 
făcut o cerere de plată. (Demolombe, XXV, 
No. 701; XXVIII, No. 541; Larombiere, 
Obligations, Art. 1291, No. 27; Aubry et 
Rau, ed. s-a, IV, $ 526, text şi nota 16, 
p. 228; Laurent, XVIII, No. 4i4; Baudry 
et Barde, Obligations, II, No. 1015). 

19, Pentru 'ca starea de deconfitură să 
aducă decăderea debitorului din beneficiul 
termenului, trebueşte ca ca să fie poste- 
rioară obligaţiunei, iar dacă ca este an- 

- terioară, creditorul nu poate invocă dispo- 
- zițiunile art. 1188 c. civ. În. (1025 ce. civ. 

- rom.), deoarece deşi ştiă starea sa a con- 
simţit totuşi să-i acorde termen. (Larom- . 
biere, Obligations, Art. 1188, No. 7; Lau- 
rent, XVII, No. 198). 

123, In cazul când după ce debitorul - 
“a devenit insolvabil, redevine apoi sol- 
vabil, el va puteă să se prevaleze din 
nou de bencficiul termenului; dacă însă 

„după ce a devenit insolvabil creditorul a 
cerut urmărirea debitorului ca fiind de- 
căzut din beneficiul termenului, el nu va 
mai puteă să se prevaleze de beneficiul 
termenului; dacă redevine solvabil, ci ur- 
mărirea începută va fi continuată. (Demo- 
lombe, XXV, No.:668; Larombitre, Obli- 
'gations, Art. 1188. No. 6). - 

"44, Dispoziţiunile art; 124 c. pr. civ. 
fr. (198 c. pr. civ. rom.), care prevăd şi 
alte cazuri: de prezumpţiuni de insolva- 

” bilitate a debitorului, îşi găsesc aplicaţiu- 
* nea numai la decăderea din termenul de 

- grație acordat de judecători, iar „nu: la 
decăderea din termenul de drept acordat 

- de creditor. (Demolombe, XXV, No. 670; 
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 

. 107" bis, 112 bis; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
IV, $ 305, text şi nota 16, p. 89; Dalloz, 
Rep. Suppl., Obligations, No. 501; Lau- 
rent,. AVII, No... 209; Huc, VII, No. 289; 
Baudry_ ct Barde, Obligations, II, No. 
1031; Comp.: Alexandresco, VI,:p. 131; 
Contra;  Larombitre, 'Obligations, Art. 
1158, No. 5). | - _ 

15. Ca dovadă a stărei de insolvabi- 
litate a debitorului, este aceea când se 
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stabileşte că pasivul . debitorului întrece 
activul său. (Laurent, XVII, No. 197, 210; 
Huc, VII, No. 287; Alexandresco, VI, 
p. 129). Ă 

16. Această dovadă' că pasivul întrece 
activul, se xa putcă indeajuns constată 
prin fuga sau dispariţia debitorului. (La- 
rombitre, Obligations, Art. 1183, No. 4; 
Alexandresco, VI, p. 197), - 

17. Deasemenea, se va constată din 
urmărirea averei debitorului de către mai 
mulţi creditori. (Alexandresco, VI, p. 127). 

18- Deasemenea, prin neplata datoriilor 
după acordarea mai multor termene de 
grație. (Alexandresco, VI, p. 127). 

(9. Deasemenea, prin mărturisirea de- 
bitorului că nu se mai află în stare să-și 
plătească datoriile sale. (Alexandresoco, VI, 
p. 127). 
2G. Deasemenea, prin separarea de pa- 

trimonii admisă în favoarea soției debi- 
torului.  (Larombicre,. Obligations, Art. 
1183, No. 4; Alexandresco, VI, p. 122), 

92|, Faptul debitorului de a primi o 
moştenire sub beneficiu de inventar ne- 
fiind o dovadă de insolvabilitatea mo- 

. ştenirei, nu aduce exigibilitatea creanţelor 
neajunse la scadenţă. (Alexandresco, VI, 
p. 129). 

22, Pentru ca dispoziţiunile părței a 
doua a art. 1188 c. civ. ir. (1025 c. civ. rom.), 
să-şi găsească aplicaţiunca, rezultă din în- 
săşi termenii acestui articol că trebuesce să 
fie îndeplinite două condițiuni: 1) trebueşte 
ca debitorul să fi dat asigurări credito- 
rului şi 2) trebucşie ca aceste asigurări 
să fi fost diminuate prin faptul debi- 
torului. (Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, 
No. 515: Alexandresco, vi p. 127, 198). 
23, Din termenii art, 1188 c. civ. în. 

(iuz ce. civ. rom.), rezultă că dispoziţiu- 
nile acestui articol nu-şi găsesc aplicaţiu- 
nea decât la” siguranţele speciale pe care 
le-a: dat debitorul creditorului prin con- 
tract. (Demolombe, XXV, No. 674; Dalloz, 
Kep.. Obligations, No. 1259; Baudry et 

“ Barde, Obhgations, II, No. 1015; Alexan- 
- dresco, VI, p. 128, 129). ! 

24. Sisuranţele pe care debitorul le dă 
creditorului prin contract şi cărora le sunt 
aplicabile dispoziţiunile art. 1188 c. civ. 
Îr. (1025 c. civ. rom.), sunt în general: o 
ipotecă specială, o fidejusiune, un -gaj.. 
(Demolombe, XXV. No. 674; Baudry ct 
Barde, Obligations, II, No. 1015). 

25, Nu pot invocă dispoziţiunile art: - 
1133 c. civ. Îr. (1025 c, civ. rom.), creditorii 
care nu pot invocă decât dreptul general 
de gaj! prevăzut de art. 2095 c. civ. “fr. 
(1719 c. civ. rom.), deoarece ei nu sunt 
garantaţi de siguranţe convenţionale. (De- 
molombe, XXV, No. 672; Larombitre, O- 

„ bligations, Art. 1188, No. 15; Demante et 
Colmet de Santerre, V, No. (it bis, II; 
Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 503, text 
si nota 14, v. 89; Dalloz, Râp., Obliga- 
tions, No. 12$9: Suppl., Obligations, No. 
516: Huc, VII. No. 288; Baudry et Barde, 
Oblisations, II, No. 1015; Planiol, II, No. 
367; Alexandresco, VI, p. 129, nota). 
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26, ln general, siguranțele se dau de către debitor, prin însăşi contractul care cuprinde  obligațiunea sa. (Demolombe, NAVY, No. 673; Laroinbitre, Obligations, Art. 1188, No. 10). 
21. Dispoziţiunile art. 1188 ce. cir. fr. - (1035 e, civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea "când debitorul, posterior contractului, dă creditorului siguranţe pentru a obţine pre- lungirea termenului, (Demolombe, XĂV, No. 673; Larombiere, Obligations, Art, 1158, No. 10; Alexandresco, VI, p. 129). 28, Dacă insă siguranţele au fost date, posterior contractului, ca un fel de libe- ralitate, dispoziţiunile art. 1188 c. civ. fr, (1023 ce. civ. rom.) nu-și vor mai găsi a- plicațiunea. (Demolombe, XXY, No. 675; arombiere, Obligations, Art, Î1S$, No. 10). 

29. Deciiderea din beneficiul termenu- lui, în cazul când debitorul a micşorat prin fapta sa, siguranţele ce prin contract dăduse creditorului, nu are loc de drept, ci va trebui să fie pronunțată de justiţie rin hotărire, (Demolombe, XXV, No. 901; ÎVII: No. 541; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 526, text şi nota î7, p. 229; Laurent, AVIII, No. 415; Baudry et Barde, Obli- gatiohs, IL, No. 1030; Alexandresco, VI, 
». 129). 
80, In cazul când debitorul a micşorat prin fapta sa siguranțele ce 

prin contract creditorului, tribunalul va i obligat să promințe decăderea debito- rului din beneficiul termenului, fără a puteă să admită debitorului dovada că există încă siguranțe suficiente dentru 
garantarea executării obligaţiuni În "ter menul fixat prin "contract. (Demolombe, 
NAV, No. 0s7: Larombicre, Obligations, Art. 1188, No. 9; Baudry et Barde, Obli- gations, II, No. 1019, 1028). 

1. Deasemenea, când debitorul a mic- şorat prin fapta sa siguranțele ce le dă- duse prin contract creditorului, el nu va puteă să înlocueascii aceste siguranțe prin altele, (Demolombe, XXV, No. 687: La- -rombitre, Obligations, Art, 1188, No. 9; Baudry et Barde, Obligations, 11, No. 
1019, 1028). . 
32, Pentru ca dispoziţiunile ari. 1183 c. civ. în. (1025 e. civ. rom), să-şi găsească 

aplicaţiunca, adică pentru_ca, micşorarea siguranțelor să aducă decăderea din ter- 
men, trebueşte ca această micşorare a si-: uranfelor să provie din faptul debitoru- ui. (Demolombe, XXV. No. 650: Larom- 
bitre, Obligations, Art, No. 1185, No. 15; 
Dalloz, Rep., Obligations, No. 1290; Suppl., 
Obligations, No. 519; Laurent, XVII, No. 
205; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 
1024: Alexandresco, VI, p. 128). - 
38, Dacă micşorarea siguranțelor pro- 

vine, din faptul creditorului, care va fi 
neglijat, de exemplu,. să îndeplinească a- 
numite formalităţi necesare pentru garan- 
tarea plăţii creanţei, decăderea din termen 
nu va _aveă loc. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1510).: , 

34, Dacă micşorarea siguranțelor pro- 
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vine dintr'un caz fortuit sau de forță ma- Joră sau cste datorită delictului sau gre-: şelei unui terţ, 'dispozițiunile art. 11S$ c.' civ. În. (1025 e. civ, Tom.), nu-şi vor găsi aplicaţiunea. (Demolombe, XAYV, No. 689; Larombitre, bligations, Art 1188, No. 20; Demante et Colmet de Santerre, V, No. fit bis, II; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 305, text şi nota 15, p. 89; Dalloz, . H€p., Obligations, No. 1290; Suppl., Obli- gations, No. 520; Laurent, XVII, No, 283; Iluc, vl, No. 258; Baudry ct.Barde, O: bligations, IL, No, 1035; Alexandresco, VI, D. 128, nota 1)... | 
5. Moartea debitorului nu aduce de- căderea moştenitorilor din beneficiul _ter- menului, când debitorul nu dăduse garan- țiile particulare, care au dispărut odată cu încetarea sa din viaţă. “(Dalloz, Rep. Suppl., Obligations, No. 516). . - 36. In uncle cazuri, desi micșorarea siguranțelor nu este imputabilă debitorului, totuşi el poate fi obligat să dea alte ga- ranţii, dacă vocște să beneficieze de ter- men, însă în aceste cazuri, obligațiunea debitorului nu decurge din dispoziţiunile art. 1188 c, civ. fr. (1023 e, civ. rom.), ci din dispozițiunile art. 2020 şi 2151 ce. civ, În. (1661 ce. civ. rom.). (Larombicre, Obli- gations, Art. 1188, No. 2; Demante et Col- met de Santerre, V, No. (ii bis, LI; Aubry et lau, ed. 4-a, IV, $ 30, text şi nota 15, p. 89; Dalloz, Râp. Obligations, No. 13529 urm.: Suppl., Oliizatio.e No. 520; Laurent, XVII, No. 203). 

37. Orice fapt al debitorului care a- duce micşorarea siguranţelor date credito- rului,, constitue o cauză de decădere din * beneficiul termenului, atât în“ cazul când această micşorare este datorită. unui fapt nozitiv sau negativ al debitorului, adică unci comiteri sau omisiuni, cât şi în. ca- zul când debitorul a fost de rea credinţă sau există din partea sa numai o simplă imoruaenţă sau: neglijență, * (Demolombe. XAV, No. 631). . - 
38, Astfel 'va fi decăzut din termen, debitorul care după ce a ipotecat o casă, o dărâmă sau o lasă să se Tuineze, sau debitorul care ipotecând un teren de cul- tură, vinde instrumentele de cultură care. sunt lucrurile imobile prin destinaţiunea sau debitorul care ipotocând o pădure, face tăieri extraordinare și anticipate. (De- “molombe, XXV, No. 682: Larombicre, O- bligations, Art. 1188, No. 15; Planiol, II, No. 56S; Alexandresco, VI, p. 128). , 39. Orice degradare, orice schimbare, orice act de proastă administraţiune, con-. sutue, în regulă generală, o cauză de de- cădere din beneficiul termenului. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1286; Suppl., OLbli- gations, No, 5%; Baudry et Barde, Obli- „ations, II, No. 1021; Comp.: Alexandreseo, VI, p. 150), - 
40. Legea nu a prevăzut în mod ex-. pres fantele care pot constitui o micşorare a siguranţelor, aşă încât, tribunalele vor apreciă în mod suveran natura şi garan- ţia faptelor şi deci dacă ele pot constitui 
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o. 'micşorare a garanţiilor date care să a- 
ducă decăderea debitorului din benficiul 
termenului. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 
1286; Suppl., Oblieations, No,:522; Baudry 
et Barde,: Obligations, II, No. 1021). 

44, Nu poate aduce decăderea din be- 
neticiul termenului, . dacă micşorarea ga- 
ranțici cră inerentă naturei lucrului şi a 

„cărei eventualitate a putut fi prevăzută 
de creditor la încheierea contractului. (De- 
molombe, XXV, No. 6S8; Larombitre, O- 
bligations, Art. 1188, No. 12). 
42, Astfel, când s'a constituit o ipotecă 

„asupra unui imobil indiviz. și dacă prin 
împărțeală a devenit adjudecatar la lici- 
tație unul dintre copărtaşi, faptul stin- 
gerei ipotecei nu poate aduce decăderea 
ebitorului copărtaş din beneficiul terme- 

„nului, deoarece creditorul puteă prevedeă 
stingerea ipotecei prin efectul declarativ . 
al împărţelei. (Demolombe, XXV, No. 6883; 
Larombicre. Oblisations, Art. 1188, No. 13; 
Laurent, XVII, No. 208; Baudry et Barde, : 
Obligations, II, No. 1026). 
48, Dacă însă. licitaţiunca a fost. re- 

zultatul unui concert fraudulos între de- 
bitor şi copărtaşi şi dacă ea nu eră nici 
necesară, nici utilă, debitorul va fi decă- 
zut din termen. (Demolombe, XAV, No. 
6SS; Larombicre, Obligations, Art. 1188, 
No. 12; Laurent, XVII, No. 208; Baudry 
ct Barde, Obligations, II, No. 1026). 
44, Faptul debitorului de a nu plăti 

dobânzile datorite la un capital împru- 
miutat, nu aduce decăderea lui din bene- 
ficiul termenului, decât atunci când a- 
ccastă decădere a fost stipulatăi expres 
în contract. (Dalloz, Rep., O 
1287). - Ă . 

45, În cazul când debitorul a consti- 
_tuit un drevt real asupra imobilului ipo- 
„tecat, această constituire nu aduce decă- 
derea lui din beneficiul termenului, de- 
oarece ea nu poate să vatăme dreptului 
creditorului. dacă el şi-a conservat dreptul . 
său prin îndeplinirea formalităţilor legale, 
iar în cazul când a neglijat să le înde- 
punească, numai el este în culpă de pier- 
derea ce a încercat. (Demante et Colmet 
de Santerre, V, No. iii bis, III; Dalloz, 
Ren., Suppl., Obligations, No. 522; Lau- 
rent, XVII, No. 205; Huc, VII, No: 288; 
Baudry et Barde. Obligations, II, No. 1022; 
Alexandresco, VI, p. 150). 

imobilului ipotecat, de către debitor, con- 
- stitue, după o părere, o micşorare a garan- 

țiilor_date, deoarece cumpărătorul are drep- 
tul să purgheze ipoteca creditorului. (De- 
mânte et Colmet. de Santerre, V, No. îti 
bis, IV; Dalloz, Râp., Suppl:, Obligations, 
No. 523). - , 
41, După altă părere, trebueşte de fă- 

cut o distincțiune după cum înstrăinarea 
a fost făcută în total la un singur cum- 
părător sau după cum înstrăinarea a fost 

43, Instrăinarea totală sau partială a: 

parțială sau înstrăinarea a fost: divizată | 
între mai mulţi cumpărători: dacă înstrăi- 
narea a fost totală către un singur cum- 
părător, numai atunci va constitui o mic- 
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şorare a garanţiilor date, când cumpă- 
rătorul va purgă hipoteca şi va plăti.nu- 
mai o parte din datorie. (Demolombe, XXV, 
10. 656;: Dalloz, Rep., Obligations, No. 
1283; Priviltges_ct, hypotheques, No. 1339 
urm.; Suppl., Obligations, No. 523; Lau- 
rent, XVIL No. 206; Huc, VII, No. 258; 
Baudry et Barde, Obligations, Il, No. 1033; . 
Comp.: Alexandresco, VI, p. 129, 150). 

8. Dacă însă înstrăinarea a fost par- 
țială sau înstrăinarea a fost totală, însă. 
divizată la mai mulţi cumpărători, astfel 
încât creditorul va îi nevoit să primească 
în părti plata creanţei sale, debitorul va 
fi decăzut din beneficiul termenului de- 
oarece a micşorat garanţiile ce le-a dat 

rin contract. (Demolombe, XXV, No. 6S6; 
alloz, Rep., Obligations, No. 1283; Supl, 

Obligations, No. 525; Laurent, XVII, No. 
206; Huc, VII, No. 288; Baudry ct Barde, 
Obligations, II, No. 1023; Comp.: Alexan- 
dresco, -VI, p. 129, 130). 

49. După a treia părere, tribunalele 
vor apreciă în mod suveran, după împre- 
jurări şi după caz, dacă înstrăinarea to- 
tală sau parțială a imobilului ipotecat, a- 
adus sau nu micşorarea garanţiilor date 
de debitor prin contract. (Dalloz, Râp., 
Suppl., Obligations, No. 523). 

50. Debitorul va puteă îi declarat de- 
căzut din beneficiul termenului, când a 
încetat să-şi exploateze imobilul ipotecat 
în modul în care îl exploată înainte de 
constituirea ipotecii. (Huc, VII, No. 283; 
Alexandresco, VI, p. 150). , 

Di. Debitorul este decăzut din bene- 
ficiul termenului dacă nu a dat siguran- 
jele promise prin contract, deoarece acest 
caz trebueşte asimilat cu acel când debito- 
rul micșorează garanţiile ce le-a dat prin 
contract. (Duranton, XI, No. 123; Demo- 

„lombe, XXV, No. 677; Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1188, No. 18; Aubry et Rau, ed. 
4-a. IV. $ 305, text şi nota 15, p. 89; Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 1293; Su pl. Obli- 
gations, No. 521; Laurent, VIP No. 204; 
Huc, VII, No. 2858; Baudry ct Barde, O- 
bligations, II, No.- 1018; Planiol, II, No. 
368; Alexandresco, VI, p. 150, 134). 

59, Astfel, debitorul este decăzut din 
beneticiul termenului, când a promis să a- 
ducă garanția unci anumite persoane şi 
nu a adus-o; în acest caz, debitorul nu 
ar putcă să beneficieze de termen, adu- 
când garanția altei persoane sau consti- 
tuind ca garanţie o ipotecă sau un gaj. 
(Demolombe, XXVI, No. 678; Larombicre, | 
Obligations, Art. 1188, No. 18). 

538, Există diferenţă între cazul când 
debitorul a micşorat garanţiile date şi ca- 
zul când debitorul nu a dat garanţiile 
promise, deoarece, în primul caz, debito- 
rul este decăzut. din termen fără a aveă 
dreptul să complecteze sau să restabilească . 
garanţiile, iar în cel de al doilea caz, până 
ce termenul nu a expirat, şi nu sa pro- 
nunțat de tribunal decăderea, debitorul 
poate da garanţiile ce le-a promis şi pe 
care a întârziat 'să le dea. (Demolombe, 
XXV, No. 679; Larombitre, Obligations, 
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Art. 1153, No. 19; Dalloz, Rep. Obliga- tions, No. 129; Baudry et Barde, Obli- gations, II, No. ;1020; Alexandresco, VI, p. 151). 
54, În cazul când s'a produs decăde- rea din termen, obligațiunea trebucşte exe- cutată, deoarece contractul a devenit .pur şi simplu. Demolombe, XXV, No 694; La- rombicre, Obligations, Art. 1155, No. 26; Dalloz, Rep. Supl Obligations, No, 528; Laurent, AVII,* No. 210; Iluc, VII, No. 259; Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 1052, 1035; Alexandresco, VĂ, p. 134). „55, Această regulă Îşi găseşte aplica- iunea chiar dacă s'a prevăzut în con- tract că încasarea creanței nu se va face de- cât după o somaţie sau comandament, de- oarece stipularea unci astfel de clauze, are de efcet numai să amâne sau să prelun- gcascii termenul. (Demolombe, X. 7, No. 95; Larombiăre, Obligations, Art, 1158, No. 26). 
56. Dupi decăderea debitorului . din beneticiul termenului, creditorul are drep- tul să facă orice fel de urmărire pentru a-şi încasă creanţa sa, fără să fie nevoie să ceară ca justiţia să pronunțe decăderea debitorului din. termen. rămânându-i însă acestuia dreptul să facă o oziţie la ur- Mărire, înaintea tribunalului. (Laurent, AVII, No, 210; Iluc, VII, No. 289; Alexan- dresco, VI, p. 131). 
Î„ Dacă creditorul a urmărit averea debitorului şi tribunalele vor hotări că debitorul nu a fost decăzut din termen: deoarece nu crâ insolvabil, nici nu -mie- şorase garanţiile date prin contract, nici nu refuzase a da garanţiile ce le-a promis, creditorul va fi obligat la plata cheltue- lilor de judecată şi eventual În daune, dacă prin urmărire a compromis creditul debi- torului. (Laurent, XVII, No. 210; Alexan- dresco, VI, p. 131). ” 

58, In caz de decăderea debitorului din beneficiul termenului, creditorul nu ircbueşte să facă nici o scădere din creanță, pentru faptul că o încasează an- ticipat, deoarece debitorul 'trebueşte să suicre consecințele culpei sale, din care cauză sa produs decăderea, (Demolombe, AAV, No. 6%; Larombitre, Obligations, Art. 1188, No. '27; Laurent, XVII, No. 211; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1033; - lexandresco, VI, p. 152; Contra: Duran- ton, ÎI, No. 114). . „Dacă însă se va constată că în "«reanţă au fost înglobate şi dobânzile ne- scăzute, în caz de decădere din termen, ele. vor Îi scăzute din suma plătită anti- ” cipat. (Demolombe, XXV, No. 697; Larom- biere,- Obligations, Art, 1189, No. 27, 33; Dalloz, R&p., Suppl,, Obligations, No. 5%; Laurent, XVII, No. 211; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1034; Alexandresco, VI, p. 132). 
60. Când decăderea din termen este o - Consecinţă a stării de deconfitură a debi. -torului sau a micșorării „Saranţiilor date "Prin contract, compensaţia va avea loc. insă ea se va produce numai la data când | 
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vor fi constatate prin hotărâre cauzele de decădere, fără însă să poată fi considerată 
că a operat la o dată anterioară hotărîrei. (Demolombe, XXV, No. 701; XXVIII, No. 541; Larombitre, Obligations, Art. 1291, No. 27; Aubry et Rau, ed. i-a, IV, $ 526, P; 228, 229; Laurent, XVIII, No. 414, 415; Luc, VIII, No. 156; Baudry ct Barde, O. bliga ions, II, No. 1037; Alexandresco, VI, D - 
p. 132). 

61. In caz de faliment a] debitorului, compensaţia suferă obstacolele legale, de- oarece deşi creanja devine exigiblă în a- cest caz, prin decăderea debitorului falit din beneficiul termenului, însă ea nu este lichidă şi apoi nu se poate face, în acest caz, nici o plată în detrimentul masci cre- dale. (Demolombe, XXV, No. 700; XXVII, No. 540; Larombitre, Obligations, Art. 1291, No. 27; Aubry ct Rau, cd. 4-a. IV, Ș 526, text şi nota 15, p. 228; Dalloz, Rp. Obligations, No. 2661; Laurent, XVII, No. 212; XVIII, No. 415; Huc, VIII No. 156; Baudry ct Barde, Obligations, [], No. 1036; . Lyon-Cacn et Renault, Droit commercial, VII, No. 216, 261; Alexandresco, VI, p. 
124, 195), 
62, In cazul unei datorii solidare, de- căderea unuia dintre debitori din benefi- ciul termenului nu dă dreptul creditorului să urmărească pe ceilalţi codebitori, cari . nu sunt decăzuţi din beneficiul termenului. (Pothier, Obligations, No. 236; Demolombe, AXV, No. 703; Larombiăre, Obligations, Art. 1189, No. 23; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 505, text și nota '20, p. 90; Dalloz, : Reâp., Obligations, No. 1303; Su pl., Obli- gations. No, 531; Laurent, XVI » No. 214; Huc, VII, No, 280; Baudry et Barde, Obli- “ gations, II, No: 1039; Alexandresco, VI, p. 

125, 126) 
62. In cceace priveşte cauțiunea, cel 

pujin aceea care a garantat pur şi simplu 
o datorie cu termen, după o părere, în caz de decăderea. debitorului - din termen, 
nu i se poate luă beneficiul termenului 

„Pe care a comptat, prin faptul altuia, de- oarece cauțiunea nu poate îi întinsă peste - limitele în care a fost contractată. (Demo- lombe, XXV, No. 707; Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 1040; Lyon-Caen et Renault, Trait€ de droit commercial, VII, No. 264 bis; Alexandresco, VI, p. 125, 132). 64. După a doua părere, în caz de “ decăderea debitorului principal din bene- ficiul termenului, cauțiunea va puteă fi urmărită. (Larombiăre, Obligations, Art. 1188, No. 22; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 305, text şi nota 18, p, 90; Dalloz, Rep, Suppl.,  Obligations, No. 530; Laurent, XVII. No. 213; Huc, VII, No. 287). . 65, După a treia ărere, în caz de fa- liment sau deconfitură a debitorului prin- cipal, cauțiunea nu poate fi decăzută din beneficiul termenului, însă în cazul când denitorul principal a micșorat siguranţele ce le uăduse, cauţiunea va fi deasemenea decăzută din beneficiul termenului: (Du- ranton, XI, No. 120). , 66, Când cauţiunea a stipulat ca însăşi
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un termen, ea nu poate fi atinsă prin 
decăderea debitorului rezultată din fap- 
tul său. (Demolombe, XXV, No. 704; Au- 
bry et Rau, cd: 4-a, LV, $ 505, text şi nota 
19, p. 90; Baudry et Barde, Obligations, 
11, No. 1040). 
G7. Situaţiunea debitorului principal 

nu este influențată prin decăderea cau- 
țiunei din beneficiul termenului, prin fap- 
tul său. (Larombitre, Obligations, Art. 
1188, No. 25). 
Gg, Decăderea, debitorului din bencfi- 

ciul termenului are influenţă asupra si- 
tuațiunei ierţului debitor al imobilului ipo- 
tecat, deoarece el nu se poate folosi decât 
de termenul acordat debitorului originar. 
(Demolombe, XXV, No. 708: Dalloz, Rep. 
Suppl., Obligations, No. 551; Laurent, 
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NVII, No. 215; Huc, VII, No. 289; Bau- 
dry ct Barde, Obligations, II, No. 1041; 
Alexandresco, VI, p. 126). 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4. Un creditor a cărui ercanţă în valută 
forte a fost regulată prin oficiul instituit 
în acest scov, ca şi orice alt creditor, a 
cărui creanţă este cu termen, poate, potri- 
vit dispoziţiunilor art. 1025 din codul civil, 
aplicabil în materie comercială, să ceară. 
în caz de insolvabilitate a debitorului, de- 
clararea acestuia în stare de faliment. 
(C. Apel Bucureşti S. Il, 4576 din 29 Oc- 
tombrie 1925, Dreptul 3/926). 

Secţiunea III. — Despre obligațiunile alternative. 

Art. 1026. — Debitorul unei obligaţiuni alternative este liberat 
prin predarea unui din două lucruri, ce erau cuprinse în obligațiune. 
(Civ. 1027 urm.; Civ. Fr. 1189). 

Text. fr. Art. 1189. — Le debiteur d'une obligation alternative est libâr& 
par la delivrance de Tune des deux choses qui ctaient coinprises dans l'obligation. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

- Acţiune 22, 23, 
Alegere 15 16, 19—23, urm. 
A preciere suverană 32, 

Obligaţie alternativă 1 | 

Bibliotecă 3, * 
Caz fortuit 10, 30, 
Clauză penală 2. . 
Conjunctivă, a sc vedeă 

cuvintele: „Obligaţiune 
conjuctivă“, 

Deosebire 25, 32. 
Disjunctivă 12, 15, 16, 

„Divizarea plăţii 8, 
E semple 2, 3, 7, 12,15—18, 

.y 

Forţă majoră 10, 30, 
Indivizibilitatea plăţii 2, 
Ipotecă 26, 
Liberarea „debitorului 13, 

30,   

- Obligaţie compusă 1,2,5, 
Obligaţie conjuctivă 5— 

1, ” : 

Obligaţie divizibilă 19. 
Obligaţie facultativă 5, 

25-33. 

Obligaţie imobiliară 11, 
19, 24, 31, 

Obligaţie indivizibilă 19. 
Obligaţie mobiliară 11, 19. 

24, 31. 

Obligaţie simplă 1,3,4,9, 
Riscuri 10, 
Testamente 29, 
Turmă 3. 
Vindere-cumpărare 4, 7. 

Doctrină. 

“1, Sub raportul prestaţiunei care îi for-' 
mează obiectul, obligațiunea este de două 
feluri: obligaţiune simplă și obligaţiune, 
compusă. Obligaţiunea este simplă, atunci 
când prestaţiunea priveşte un unic obicet 
sau o pluralitate de obiecte. considerate 
în mod colectiv; obligaţiunea este com- 
pusă atunci când prestațiunea priveşte 
două sau mai multe obiecte, considerate: 
independente unul de celălalt. (Demo- 

" lombe, XĂVI,: No. 24, 25; Larombiăre, O- 
bligations, Art. 1189, No. 1, 2; Aubry et 
Rau, ed. 1-a, IV, S$ 300, text şi nota 1, p. 

„45; Hue, VII, No. 290; Baudry ct Barde, 
Obligations, II, No. 1047;. Alexandresco, 
VI, p. 153, 158). Di 

9, Ca exemplu, de obligaţiune compusă 
este acela când cineva sa obligat să dea. 

un cal şi un bou. (Alexandresco, VI, p. 
133). , 

3, In cazul când toate lucrurile dato- 
rite sunt reunite printr'o singură expre- 
siune, cum ar fi de exemplu: un domeniu, 
o turmă, o bibliotecă, ete., nu există decât. 
o_ singură datorie simplă. (Demolombe, 
XAVI, No. 25: Larombitre, Obligations, 
Art. 1189, No. 2; Dalloz, Râp., Obligations, 
"No. 1515; Alexandresco, VI, .p. 155). 

A, Dacă mai multe prestaţiuni dcose- 
_bite unele de altele sunt datorite în vir- 
tutea aceluiaş titlu, cum ar fi de exemplu, 
când prin acelaş contract sar fi vândut 
un animal, o casă și o pădure fiecare cu 
un preţ deosebit, obligaţia nu este com- 
pusă, ci există atâtea obligaţiuni simple 
câte obiccte sau vândut. (Demolombe, 
NAVI, No. 2$; Larombicre, Obligations, 
Art. 1189, No. 3; Aubry ct Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 500, p. 45, 44; Laurent, AVII, No. 
224: Alexandresco, VI, p. 133). 

5, O obligaţie compusă poate fi con- 
junctivă:" facultativă şi alternativă. (A- 
lexandresco, VI, p. 133). | 

6. Obligaţiunea este conjunciivă când 
sunt reunite mai multe obiecte într'o obli- 
gațiune şi sunt legate între ele printr'o 
conjuncțiune; în acest caz, toate aceste o- 
biecte sunt datorite deopotrivă. (Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 1515; Su pl: Obli- 
gations, No. 532; Alexandresco, Y, p. 133, 
134). 

7. Astfel, este o obligaţiune conjunctivă 
când cinevă vinde prin acelaş act, o casă 
situată întrun oraş şi o altă casă situata 
în alt oraş, cu un preț global; în acest 
caz, vânzătorul se va puteă liberă numai 
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predând ambele imobile vândute şi cum- 
părătorul nu poate fi silit să primească o 
plată parţială. (Alexandresco, VI, p.:154). 

8. Inir'o obligaţiune conjunctivă, după "0 părere, există atâtea datorii indepen- dente una de alta, câte lucruri sunt desem- 
nate, aşă încât, debitorul va puteă să di- vizeze plăţile sale, fără ca creditorul să 
aibă dreptul să ceară ca să i se predeă 
un lucru înaintea celorlalte. (Toullier, VI, No. 686). — 

9. După altă părere dominantă, într'o oblizaţiune conjunctivă, plata este indivi- 
zibilă; dacă părţile au contraciat atâtea obligaţiuni simple, câte prestaţiuni sunt, 
convențiunea este valabilă însă nu poate 
constitui o_obligaţiune conjunctivă. (De molombe, XXVI, No. 27 urm.; Larombitre, Obligations, Art. 1189, No. 3, 4, 5; Aubry 
ct Rau, ed. 4-a, 1V,'5 500, text şi notele 2, 5, p; 44: Laurent, XVII, No, 224, 225; Huc, VII, No. 2090; Comp.: Alexandresco, 
VI, p. 134, nota 1). 

19. Intr'o obligaţiune conjunctivă, lu- crurile sunt, din momentul contractului, în risico-pericolul creditorului şi pierderea lucrului dintrun caz fortuit nu-l scuteşte de plata prețului. (Alexandresco, VI, p. 
154). 
|. In cazul unei obligaţiuni conjune- tive, natura obligaţiunei este determinată de, mai înainte şi ca va fi mobiliară în privința lucrurilor mobile şi imobiliară, în privința imobilelor. (Alexandresco, VI, p. 154), 
12. Obligaţiunca este alternativă când două sau mai multe lucruri cuprinse în aceeaş convențiune sunt separate printr'o particulă disjunctivă; astfel ar fi de exem- plu când cinevă se obligă să dea o casă sau o sumă oarecare de bani. (Demolombe, NAVI, No. 2; Larombitre, Obligations, Art. 1189, No. 6; Demante et Colmet de San- terre, V, No. 114, 114 bis; Aubry_ ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 300, p. 44; Dalloz. Rep. O- bneations, No. 1514; Su pl. Obligations, No. 532; Laurent, AVII, Ne 116 urm.; Bau- dry ct Barde, Obligations, IL, No.: 1042; Planioi, IL, No. 708; Alexandresco, VI, p. 

135). : _. 
13, In cazul unci obligaţiuni alterna- tive, debitorul este liberat « acă predă unul 

din lucrurile care fac obiectul obligaţiu- nei. (Dalloz, R6p., Suppl., Obligations, No. 
552: Alexandresco, VI p. 154, 158).. 

14, Pentru existenţa obligațiunei alter- native, irebuește să fie de dat sau de fă. „cut cel puţin două lucruri, căci dacă este de dat sau de făcut numai un singur lu- 
cru, obligaţiunea nu poate îi alternativă. (Dalloz, Re „ Obligations, No. 1315). . 

15. Când debitorul s'a obligat să plă- tească două sume de bani. deosebite sau două cantităţi ncegale de lucruri de acecaş specie, separate printr'o particulă disjuc- 
tivă, obligaţiunea nu este alternativă, de- 
oarece debitorul datorește numai execu- 
tarea obligaţiuni celei mai .mici, când alegerea o va face el. (Demolombe, XXVI, 
No. 5; Dalloz, Râp.,. Obligations, No. 1518;.: 
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Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 
1045). 
„16, Dacă însă, în acest caz, alegerea 
uparţine creditorului, debitorul va datori 
executarea  obligațiunei celei mai mari. 
(Dalloz, Rcp., Obligations, No. 1318). 

7. Dacă în cazul de mai sus, cele două 
sume de bani diferite sunt datorite sub condițiuni deosebite, va fi o obligaţiune 
alternativă. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 
1518; Baudry ct Barde, Obligations, II, 
No. 1043). 

18, Dacă întrun contract s'a stipulat 
că debitorul va plăti o sumă de bani în 
„luna Ianuarie sau Februarie, anul viitor, 
convenhunea va fi interpretată în sensul 
cel mai favorabil pentru debitor, adică ca 
fiind făcută pentru termenul cel mai lung. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 1518). 

19. Intr'o obligațiune alternativă. na- 
tura obliaţiunei se va determină la ale- gerea lucrului, astfel ca va fi mobiliară 
sau imobiliară, divizibilă sau indivizibilă 
după cum se va alege mobilul sau imo- bilul, lucrul. vizibil sau lucrul indivizi- 
bil. (Demolombe, XAVI, No. 15; Mourlon, 
II, No. 1257; Demante et Colmet de San: 
terre, V, No. 115, bis I; Laurent, XVII, No. 225, 241; Iluc, Vu, No. 291; Alexandresco, 
VI, p. 140), 
20. Lucrurile promise sub alternativă, 

după o părere, sunt toate datorite, în a: 
celaș chip, în acelaş grad, fără să se poată 
spune că. unul dintre obiecte este datorit 
mai mult decât celelalte, (Pothier, Obli- 
ations, No. 245, 246, 248; Demolombe, 
AVI, No. 6 urm; Dalloz, Râp., Suppl., 

Obligations, No. 552; Baudry ct Barde, 
Obligations, Il, No. 1044; Planiol, I[, No. : 
712; Comp.: Alexandresco, VI, p. 1538, 
nota 3). 

21, După altă părere, în cazul unci 
obligaţiuni alternative, nu există în obli- 
gaţiune decât un singur lucru care însă 
este nedeterminat până la alegerea lui de 
către debitor sau de către creditor, după 
cum se_prevede în convențiune. (Larom- 
bire, Obligations, Art.. 1189, No. 6; Dc- mante et Colmet de Santerre, V, No. 115; Dalloz, Rep., Suppl,, Obligations, No. 532; Laurent, XVII, No. 217), ?-- 
22, Creditorul când va cere executarea unci obligaţiuni alternative, va trebui să prevadă în acţiunea sa toate lucrurile da- torite sub alternativă, cerându-le pe toate, "(Demolombe, XXVI, No. 14; Aubry ct Rau, . cd. s-a, LV, $ 30, text şi nota îi, p. 46; Dalloz, R&p., Obligations, No. 1514; Lau. rent, XVII, No. 220; Baudry ct Barde, O- Aisations, II, No. '1051, 100; Planiol, II, o. 712). 

„23, Dacă însă alegerea aparține cre- ditorului, el va puteă prevedeă în acţiune numai lucrul pe care îl doreşte. (Larom- bicre. Obligations, Art. 1191, No. 4; .Dal- loz, Râp., bligations, No. 151.4). . >24, In cazul unei obligaţiuni alterna- tive care are de obiect alternativ un lucru mobil sau un imobil, obligaţiunea. va. fi mobiliară sau imobiliară, după natura lu- 
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crului care se va plăti. (Alexandresco, VI, 
p. 134). 

2 1 Obligaţiunea alternativă se deo- 
sebeşte de obligaţiunea facultativă. Obli- 

. gațiunea facultativă are un obiect deter- 
minat însă debitorul are, prin lege sau 
prin convenție, facultatea să plătească un 
alt lucru în locul acelui obiect; în cazul 
unei obligaţiuni. facultative, creditorul nu 
poate cere decât un singur lucru. (Delvin- 
court, II, p. 497; Duranton, XI, No. 154 
urm.; Demolombe, XXVI, No. 30; Larom- 
bitre, Obligations, Art. 1196, No. 2; De- 
mante ct Colmet de Santerre, V, No. 115 
bis, II; Mourlon, II, No. 1238; Aubry et. 
Rau, cd. t-a, 1V, $ 300, text şi nota 7, p. 
45; Dalloz,: Râp., Obligations, No. 15332; 
Suppl., _ Obligations, No. 537; 
AVII, No. 226; Huc, VII, No. 294; Baudry 
et Barde, Obligations, ÎI, No. 1013 urm. 
Blaniol, II, No. 711, 712; Alexandresco, VI, 
p. 135). . . 
26. Ca exemplu de obligaţiune facul- 

tativă, este cazul unei acțiuni ipotecare 
contra terțului detentor, care are faculta- 
tea de a păstră imobilul, plătind creanţa 
ipotecară. (Larombitre, Obligations, Art. 
1196, No. 2; Dalloz, Rp, Oblisations, No. 
1532: Alexandresco, VI, p. 135). 
27, Deasemenea, un alt exemplu de 

obligațiune facultativă este acela când 
cinevă se obligă a da un cal pe care îl 
creşte, însă se va puteă liberă dând 500 
lei. (Alexandresco, VI, p. 135). 
28, Intr'o obligaţiune facultativă, cre- 

autorul nu poate cere decât lucrul datorit, 
adică prestaţiunea principală, deoarece în 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE ALTERNATIVE 

Laurent, . 

N 

această obligaţiune, se datoreşte numai un 
singur lucru determinat. (Demolombe, 
XAV, No. 31; Larombitre, Obligations, 
Art. 1196, No. 3; Aubry et Rau, ed. i-a, 
1V, $ 300, p. 45; Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 1332; Paurcat. AVII, No. 228; Baudry 
et Barde, Obligations, II, No. 1051; Pla- 
nioh II, No. 712; Alexandresco, VI, p. 135, 
156). 
29, Obligaţiunile facultative se întâl- 

nesc ioarte adesea în testamente. Astfel, 
cuprinde o obligaţiune facultativă în care 
testatorul lasă o casă lui X, cu facultatea 
pentru moştenitorul său de a se liberă de 

„legat, plătind o sumă anumită de bani 
(Mourlon, II, No. 1238; Alexandresco. VI, 
p. 135, text şi nota 3). : 

30. In obligaţiunile facultative pier- 
derea din caz iortuit a lucrului, liberează 
pe debitor. (Alexandresco, VI, p. 136). 

|. In obligaţiunile facultative natura 
obligaţiei este dcterminată din momentul 
contractării şi va fi mobiliară sau imo- 
biliară, după cum lucrul este mobil. sau 
imobil. (Alexandresco, VI, p. 136). 
39, In unele cazuri este greu de dis- 

iins dacă obligaţiunca este alternativă sau 
facultativă sau chiar cu clauză penală. In 
acest caz, “tribunalele vor apreciă în mod 
suveran, după împrejurări. (Alexandresco, . 
VI, p. 136, 137). 

33, Obligaţiunea alternativă poate de- 
veni facultativă, căci după ce s'a stipulat 
alternativa mai multor lucruri, debito- 
rul poate să-şi rezerve facultatea de a 

"plăti unele în locul altora. (Alexandresco, 
VI, p. 132). 

Art. 1027.— Alegerea o are debitorul, dacă nu s'a acordat 
expres creditorului. (Civ. 983, 1026, 1312: Civ. Fr. 1190). 

Tezt. fr. Art. 1190. — Le choix a 
express&ment accord6 au ercaneier. 

! 

ppartient au dâbiteur, sil na pas ct6 
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Liberarea debitorului 1, 

Rentă 16, 17, 
Repetiţiune 18, 19, 20. 
Retractare 13—15, 18, 
Retroactivitate 24, 26, 28. 
Revendicare 26.   

Revenire 13, 14, 15, 18. 
Stipulaţie expresă 2, Vicii 23, . 
Suspensie 25, Vindere-cumpărare 21. 

Doctrină, 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 1190 c. 
civ. În. (1027 c. civ. rom.), afară de con- 
venţiune contrară, în obligaţiunile alter- 
native, alegerea uneia din prestaţiunile 
datorite, aparţine, în principiu, debitorului; 
debitorul este liberat prin executarea o-, 
bligațiuei pe care a ales-o. (Demolombe, 
XAV, No. 37; Larombitre, Obligations Art,. 
1190, No. 1; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
1230; Sup 1, Obligations, No. 533; Lau- 
rent, XV P No. 251; Baudry et Barde, O- 
bligations, ÎI, No. 1058; Planiol, II, No. 
709: Alexandresco, VI, p. 142). 
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Codul cavil 

2, Intr'o obligaţiune alternativă, alcge- 
"rea aparține creditorului numai când a- ceastă alegere sa fost stipulată în mod ex- 

pres; pentru existența istipulaţiunei ex- prese nu este necesar să' se întrebuințeze termeni sacramentali; astfel, constitue o stipulaţiune expresă, clauza că creditorul 
va luă sau va puteă să ia cutare lucru 
sau cutare alt lucru. (Duranton, XI, No. 157; Demolombe, XXVI, No. 58; Larom- biere, Obligations, Art. 1190, No. 2; Dal- loz, Rep., Obligations, No. 1320; Suppl., 
Obligations, No. 535; Laurent, XVII, No. 255; Baudry et Barde, Obligations, I|, No. 1039; Alexandresco, VI, p. 145). 

3, Expresiunea: „creditorul va cere“ nu 
cuprinde o clauză care să dea dreptul cre- 
ditorului de alegere. (Duranton, XI, No. 
157; Demolombe, XXVI, No. 58; Larom- bitre, Obligations, Art. 1190, No. 2; Dalloz, 
Rep., Obligations, 1320: Suppl., Obligations, 
No. 533; Laurent, XVII, No. 233; Baudry ct 
555; Laurent, XVII, No. 255; Baudry et 
Barde, Oblgutions, II, No. 1039; Alexan- 
dresco. VI, p. 145). 

4. Tribunalele vor apreciă în mod su- veran, în fiecare caz, după împrejurări şi 
uzuri, dacă din expresiunile între uinţate 
rezultă că alegerea aparține creditorului sau debitorului. (IDalloz, Râp., Suppl, O- 
ligations, No, 535). 
5, În cazul când partea în favoarea căreia este prevăzut dreptul de alegere, - reluză fără motiv să aleagii, tribunalul va 

face alegerea în locul ci, deoarece ca nu poate împiedecă sau întârziă executarea obligațiunci în dauna celeilalte părți. (De- molombe, XXVI, No. 39,40, 41: Larombitre, 
Obligations, Art. 1191,.No. 7; Baudry ct Barde, Obligations, ÎI, No. 1071, 1072). 

6. In acest caz, tribunalul dacă nu face alegerca, poate antoriză pe cealaltă parte contractantă să facă alegerea. (De- molombe; XXVI, No. 39 urm.; Larombitre, 
Obligations, Art. 1191; No.'7; Contra: Bau- dry et Barde, Obligations, II, No. 1071, - 1072). 

Î„ Când debitorul sau creditorul, :că- 
ruia_ îi aparține alegerea încetează din viaţă, înainte de a fi făcut alegerea, drep- 
tul de alegere va trece la moştenitorii a- cestora.. (Demolombe, XXVI, No. 4 urm.; | Larombitre, Oblirations, Art. 1190, No. 9; Dalloz, R&p., Obligations, No. 1302; Suppl., Obligations, No. 534: Laurent, XVII, No. „258; Alexandresco, VI, p. 143). 

„ În general, debitorul care va aveă alezerea, îşi ra manifestă alegerea. prin predarea unuia din lucruri sau prin oferta reală a unuia din lucruri. (Demolombe, 
XĂVI, No. 48; Larombitre, Obligations, Art. 1190, No. 5, 4; Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 124 bis, I; Dalloz, Rep., 
bligations, No. 1324; Suppl., Obligations, 

vo. 553; Baudry et Barde, Obligations, II, „No: 1062, 1066; Alexandresco, VI, p. 

9. Alegerea ar puteă fi exercitată prin- 
irun simplu act, prin o simplă mânife- stare de voință. (Laurent, XVII, No. 23; 

7 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE ALTERNATIVE 

- gations, Art: 1190, No. 3, 4; 

“lexandresco, Y 

Art. 1027 

" Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1067; 
Comp., Contra: Demolombe, XXVI, No. 49; Larombiăre, Obligations, Art. 1190, No. 3, +; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 124 bis, I; Dalloz, Rep. Suppl., Obliga- tions, No. 5533). . 

10. Creditorul își manifestă voința sa 
e alegere prin acţiunea în justiție prin care cere unul din două lucruri. (Demo- lombe, XXVI, No. 49; Larombiăre, Obli- 

Demante et Colmet de Santerre, V, No. 124 bis, I; Dal- loz, Râp., Suppl., Obli ations, No. 533; Laurent, XVII, în 257; Baudry ct Barde, Dligations, II, No. 1067; Alexandresco, VI, p. 144). 
1. O simplă declaraţie de voință din partea creditorului nu este suficientă, în lipsa unei înţelegeri comune. (Demolombe, XVI, No. 49; Larombitre, Obligations, Art, 1190, No. 3; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 124 bis, I; Alexandresco, i p. 144; Contra: Laurent, XVII, No. 

237). 

12. Plata parţială a unuia din lucruri Sau primirea parțială a unuia din lucruri, constituese în principiu, o alegere irevo- cabilă. (Demolombe, XAĂVI, No. 50; Larom- 
bicre, Obligations, Art, 1190, No. 4; Dal- loz, R6p., Obligations, No. 15324;. Baudry et Barde, Obligations, II, No. 106; A- lexandresco, VI, p. 145), 

13, Când debitorul sau creditorul şi-a făcut alegerea care a devenit irevocabilă prin acceptarea voluntară sau judiciară a 
celeilalie părţi, el nu mai poate reveni 
asupra alegerii făcută. (Demolombe, XXVI, No. 51; Larombiăre, Obligations, Art. 1190, No. 3; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 124 bis, II: Dalloz, Rep., Obligations, No. 1325; Suppl., Obligations, No. 535; A- 

I, v. 145; Comp.: Laurent, XVII, No. 252, 242; Huc, VI „ No. 29i; Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 
1078). 

14, Debitorul care a făcut oferta reală va puică să revie asupra ci cât timp a- 
ceastă ofertă nu a fost acceptată în mod . expres sau tacit de către creditor, (Alexan- dresco, VI, p. 145). - 

„Deasemenea, creditorul va putecă să revie asupra cererei sale cât timp ea nu a fost acceptată de debitor sau cât - timp nu a intervenit o hotărire definitivă. (Alexandresco, VI, p. 145). 
„ In cazul de obligațiune alternativă anuală, cum ar fi o rentă Plătibilă în bani sau în cereale, acel care are alegerea, poate optă într'un an pentru cercale iar în anul următor pentru bani, (Demolombe, XXVI, _No. 52; Larombitre, Obligations, Art. 1190, No. 8; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 124 bis, VI; Aubry et-Rau, cd. 4-a, IV, $ 300; text şi nota 6, p. 44; Dalloz, Reni Obligations, No. 1522, 1326; Suppl., Ob igations, No. 535; Laurent, XVII, No 244: Huc, VII, No. 291; Baudry ct Barde, bligations, II, No. 1050; Comp.: Alexan- dresco, VI, p. 145). - "17. Dacă însă se va stabili că intenţiu- 
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Art. 1027 

nca părților contractante a fost că ale- 
serea făcută întrun an să fie obligatorie 
şi pentru ceilalţi ani, alegerea va îi irevo- 
cabilă. (Larombitre, Obligations, Art. 1190, 
No. 8; Dalloz, Rep., Obligations, No. 133%; 
Baudry et Barde, Obligations, IL, No. 1080; 
Comp.: Alexandresco, VI, p. 145). 

18. Alegerea chiar acceptată, poăte fi 
retractată dacă a [ost făcută dintr'o e- 
roare «de fapt, care a fost dovedită de acel 
care cere retractarea; astiel, dacă un de- 
bitor a plătit două lucruri crezând că le 
datorește simultan, deşi nu le datoră decât 
alternativ, va uveă dreptul de repetiţiune 
pentru unul dintre lucruri, după alegerea 
sa. (Demolombe, XXVI, No. 57; Demante 
ct Colmet de Santerre, .V, No. 117 bis; 
Dalloz, Râp., Obligations, No. 1323: Suppl., 
Obligations, No. 535; Laurent, XVII, We: 
254; Baudry cet Barde, Obligations, IL, No. 
1081: Alexandresco, VI, p. 147). 

19, Dacă însă după predarea ambelor 
lucruri, unul din ele sau ambele au pierit 
în mâinile creditorului, debitorul nu va 
mai atcă dreptul de repetiţiune şi deci 
de opliune. (Demolombe, XVI, No. 58, 
59;. Baudrv et Barde, Oblisations, II, No. 
1051; Alexanuresco, VI, p. 147). - 
20, Dacă alegerea aparţine debitorului 

şi el plăteşte din eroare unul dintre lu- 
-cruri neștiind că avea dreptul să prefere 
predarea celuilalt lucru, el va avcă drep- 
tul. să reiă lucrul predat şi să dea celalt 
lucru în loc. ( Demolombe, XXXVI, No. 53 
urm.; Larombitre, Oblisations, Art. 1190, 
No. 5; Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. 124 bis, III; Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 1525; Laurent, XVII, No, 245; Baudry 
et Barde, Obligations, II, No. 1081; Alexan- 
dresco, VI, p. 146). “ 
2. În acest caz însă, dacă creditorul 

care a primit lucrul eră de bună credinţă 
şi a vândut lucrul cu bună credinţă, de- 
bitorul nu va aveă dreptul decât la par- 
tea din preţ, care excede valoarea lucru- 
lui care puteă să fie dat de către el în 
executarea _obligațiunei alternative. (De- 
molombe, XXVI, No. 55; Dalloz, Rp, O- 
"bligations, No. 1525; Baudry ct Barde, O- 
bligations, II, No.. 1081). 

2, Dacă creditorul.a primit în plată 
un lucru, neștiind că puteă să ceară un 

« alt lucru, el are dreptul să ceară predarea 
celuilalt lucru în locul celui primit, (De- 
molombe, XXVI, No. 56; Larombitre, Obli- 
gations, Art, 1190, No. 6; Dalloz, Râp., O- 
bligations, No..1525; Baudry cet Barde, O- 
bligations, II, No. 1081; Alexandresco, VI, 
p. 146). . 
23, Dacă creditorul nu a primit lucrul 

din eroare şi dacă lucrul primit are vicii 
ascunse, în acest caz el nu poate cere ce- 
lălalt lucru, ci are numai acţiunea rezul- 
tând din: aceste vicii. (Demolombe, XXYI,. 
No. 61; .Larombitre, Obligations, Art. 1190, 
No. 7; Dalloz,'Rep., Obligations, No. 153; 
Alexandresco, VI, p. 146; Contra: Toullicr, 
VI, No. 692). a 
94, In obligaţiunile alternative, alege- 

rea făcută are efect retroactiv, în sensul 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CU TERMEN Codul civil 

că obiectul ales este considerat că a făcut 
singur obiectul obligaţiunei. (Demolombe, 
AAVI, No. 63; Larombitre, Obligations, 
Art, 1189, No. 12; Dalloz, Râp., Suppl., O- 
bligations, No. 536; Baudry et Barde, Obli- 
gations, II, No. 1074; Iluc, VII, No. 291; 
Contra: Laurent, XVIL No. 240. 241; A- 
lexandresco, VI, p. 148). 
25, Până la alegere. caracterul obliga- 

țiunei alternative este în suspensie, nepu- 
tându-se şti decât în acest moment dacă 
obiectul obligaţiunci este mobiliar sau imo- 
biliar, divizibil sau indivizibil. (Demo- 
lombe, NXĂVI, No. 63; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1189, No. 12; Mourlon, Il, No. 
1257; Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. 115 bis, [; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
1Y, $ 300, text şi nota 9, p. 45; Dalloz, 
Hep., Obligations, No. 1531; Pure, AVII, 
No. 241; Îluc, VII, No. 291; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 1075; Planiol, 
II, No. 712; Alexandresco, VI, p..140). 

26. Când obligaţiunea alternativă are 
de obiect două corpuri certe, proprietatea 
lucrului ales, după o părere, este trans- 
ferată creditorului din momentul perfec- 
tării contractului, deoarece alegerea are 
efect retroactiv în momentul când ca are 
loc; prin urmare, creditorul poate să 
revendice proprietatea, cu toate că ulterior 
debitorul a căzut în faliment sau în de- 
confitură. (Demolombe, XXVI, No. 19, 20; 
Mourlon, II, No. 1533; Demante et Colmet 
de Santerre, V, No. 115 bis, VI: Dalloz, 
Rep. Suppl., Obligations, No. 556; Huc, 
VII, No. 291; Baudry ct Barde, Obliga- 
tions. II. No. 1176 urm.). 
27, După altă părere, în acest caz, pro- 

prictatea lucrului ales se transferă în ziua 
alegerei; prin urmare, creditorul, în Pre; 
judiciul drepturilor căruia debitorul a 
dispus de lucru, în caz de faliment sau 
de deconfitură a debitorului. va suferi con- 
cursul celorlalți creditori. (Larombiere, O- 
bligations, Art. 1195—1194, No. 2; Dalloz, 
Rep., Suppl.. Obligations, No. 536; Lau- 
rent, XVII No. 221, 222; Alexandresco, VI, 
p. 140, 141). 
28. După a treia părere, în caz de 

obligaţiune alternativă,- dacă alegerea a- 
parțţine creditorului, se va produce cfect 
retroactiv cu consecințele sale, dacă ale- 
gerea aparţine debitorului, nu se va pro- 
duce efect retroactiv. (Marcade, Art. 1194, 
Ne. 587). - 

„Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

. Intr'o obligaţie alternativă, debitorul 
este acela care are facultatea de a alege 
modul de liberaţiune. Faptul că pentru 
modul de plată ales de dânsul există o 
împiedicare. legală de a se achită, nu poate 
transformă obligaţia din alternativă în 
pură şi simplă. (C. Apel Constanţa, Decizia 

„comercială 37 din 10 Iunie 1925, Pand. 
Săpt. 27926, Pand. Rom. 1926, III, 52), 
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Codul civil 

2, Potrivit dispoziţiunilor art. 1027 din 
codul civil, debitorul are alegerea obiec- tului cu care să scape de obligaţiunea 

Art. 1028. — Debitorul se 
sau pe altul din lucrurile promi 
a primi parte dintr'unul şi parte dintr'altul. 
$ 3, 1100, 1101, 1314 urm.; Civ. Fr. 1191).- 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE ALTERNATIVE 

“alternativă, (Judecătoria ocol mixt | Cra- iova, 376 din 20 Noembrie 1936, Justiţia 
Olteniei 15—1$/926). 

poate liberă predând sau pe unul 
se; nu poate însă sili pe creditor 

(Civ. 1027, 1060, 1061 

Tezt. fi. Art. 1191, — Le debiteur peut se libtrer en dâlivrant une des deux choses 

Doctrină, 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 119t e. 
civ. În. (1025 c. civ. rom.), debitorul nu 
poate sili pe creditor, în cazul unei obli- 
guţiuni alternative, să primească parte din- 
trunul din. lucruri şi parte din celălatt 
lucru. Această dispozițiune îşi găseşte a- 
plicatiune nu numai în cazul 
rea aparțincă debitorului, ci şi în cazul 
când alegerea aparţine creditorului, caz în 
care creditorul nu poate sili pe debitor 
să-i predeâ o parte dintrunul din lucruri 
şi parte din celălalt lucru. (Demolombe, 
xi No. 65; Larombitre, Obligations, Art. 
1191, No. 2; Demante et Colmet de San- 
terre, V, No. 118 bis, I; Aubry ct Rau, 
cd. 4-a, IV, $ 300, text şi nota 5, p. 4; 
Laurent, XVII, No, 236; Baudry et Barde, 
Obligations, II, No. 1069; Alexandresco, 
VI, p. 144). - 

2. hesula prevăzută de art. 1191 e, civ. 
În. (oz e. civ. rom), nu prezintă nici 
o dilicultate când există un singur debitor 
şi un singur creditor. Dacă însă sunt mai 
mulți creditori sau mai mulți debitori 
conjuneii sau mai mulți moştenitori ai 
creditorului sau ai debitorului, cari succed 
în mod diferit la drepturile lor, ei nu pot 
cere împărţirea lucrului, alegând fiecare 
o parte, ci trebucsc să se 

molombe, XXVI, No.. 43; Larombitre, O- 
bligations, Art. 1191, No. 8; Demante ct 
Colmet de Santerre, V. No. 118 bis, I; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 500, text şi nota 
+, p. 44; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1522; Suppl., Obligations, No. 534; Lau- 
rent, XVII, No. 259; Baudry et Barde, O- 

Art, 1029. — Obligaţiunea este simplă, deși. contractată cu : 

promises; mais il ne peut pas forcer le crcancier partie de Lune et une partie de lautre. 

când alege- - 

„XAVI, No. 44; 

' Santerre, V, 

înţeleagă toţi - 
pentru a cere sau a plăti acelaş lucru. (De-. 

"decide, 

ă recevoir une 

bligations, II, No. 1070; Alexandresco, VI, p. 145). 
Bu.In cazul când există mai mulţi de- „bitori sau mai mulți moştenitori ai de- bitorului şi ei nu se înţeleg asupra o0p- țiunei, pentru ca ' dreptul creditorului să nu rămână în suferință, tribunalul va re- zolvă diferendul, decizând opțiunea. (De- molombe, XXVI, No. 43; Larombitre, O- 

bligations, Art, 1191, No. 11; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 118 bis, Il; Dalloz, Rcp., Obligations, No. 1322; Suppl., Obligations, No. 554; Laurent, VII, îi 259; Baudry et .Barde, Obligations, II, No. 1075; Comp.: Alexandresco, VI, p. 145). 
„În cazul când există mai mulţi cre- 

diori care nu se înțeleg -asupra opţiunei, 
debitorul poate asteptă până se vor decide ci, iar dacă voește o soluțiune, el le va face ofertă reală şi apoi se va adresă tri- bunalului pentru a decide. (Demolombe, 

L Larombitre, Obligations, 
Art. 1191, No. 9; Demante ct Colinet de 

No. 118 bis, II; Laurent, 
XVII, No. 239; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, II, No. 1073; Comp.: Alexandresco, 
VI. p. 145). . 

5. În cazul când există mai mulţi cre- 
ditori care nu se înțeleg asupra opțiunei, 
şi debitorul nu face nici o obiecţiune. în 
privința faptului că ci nu se înţeleg ci 
este în așteptare numai, creditorii se vor 
adresă deasemenea tribunalului pentru a 

care în soluţiunea ce o va da, va 
cercetă care ar fi [fost alegerea pe care, 
după probabilităţi, ar face-o creditorul 
dacă ar fi unic. (Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 118 bis, []). 

mod alternativ, dacă unul din două lucruri promise nu “poate îi obiectul obligaţiunei. (Civ. 963, 1026, urm.; Civ. Fr. 1192). 
Tezi. fr. Art. 1192. — Trobligation est pure et simple, quoique contracte d'une manitre alternative, si Pune des deux choses, promises ne pouvait tre le - sujet de Tobligation. | 

Bibliografie (continuare). 
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- Expropriere 8, 

Art, 1030 

Doctrină, 

„1. Potrivit dispoziţiunilor. art. 119 ce. 
civ. Îr. (1029 c. civ. rom), când unul din 
cele două lucruri promise într'o obliga- 
țiune .alternativă, nu poate face obiectul 
unei obligaţiuni, obligaţiunca este pură şi 
simplă, (Alexandresco, VI, p. 139). 

2, Prin analogie cu cazul. prevăzut de” 
art, 1192 ce. civ. îr. (1029 c. civ. rom), 
obligaţiunea devine, deasemenea, pură şi 
simplă, dacă obligaţiunea contractată al. 
ternativ nu este valabilă în privinţa unuia 
dintre cele două lucruri promise pentru 
orice altă cauză afară de cca prevăzută de - 
art. 1192 c. civ. îr. (1029 c. civ. rom). (De- 
molombe, XXVI, No: 9; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1192, No. 1; Demante et Col- 
met de Santerre, V, No. 119 bis; Aubrv 

„et Rau. cd. 4-a, IV, $ 300, text şi nota 10, 
p. 45; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1319; 
Laurent, XVII, No. 218; Huc, VII, No. 292). 

3, În art. 119 c. civ. fr. (1029 e. civ, 
rom), cuvântul lucru este întrebuințat în 
sens larg şi ar fi fost mai exact dacă în 
loc de lucru: se întrebuinţă cuvântul pre- 
staţie deoarece poate fi vorba nu numai 
de un lucru corporal mobil sau imobil, ci 
şi de un fapt sau o inacţiune. (Demo- 
lombe, XXVI, No. 4; Baudry ct Barde, O- 
bheations, ÎL, No. 1104). 

du Prin aplicarea dispoziţiunilor art. 
1192 e, civ, îr. (1029 c. civ. rom.), se decide 
că obligaţiunea este pură şi simplă. când 
unul dintre cele două lucruri promise, a- 

| parțincă dejă creditorului. (Demolombe, 
(XVI, No. 12; Larombitre, Obligations, 

Art. 1192, No. 1; Bandry et' Barde, Obli- 

Art, 1030. — Obligaţiunea' alternativă devine simplă, dacă. 
“unul din lucrurile promise piere, sau nu mai poate îi predat din. 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE ALTERNATIVE Codul civil 

gations, II, No. 1046; Alexandresco, VI, 
p. 139). , 

5, Deasemenea, dispoziţiunile art, 1192 
e. civ. fr. (1029 c, civ. rom.), îşi vor găsi 
aplicațiunea, când unul din cele două lu- 
cruri promise nu este în comerţ. (Demo- 
lombe, XAYI, No. 10; Demante et Colmet 
de Santerre, V, No. 119 bis; Baudry et 
Barde, Obligations, IL, No. 104; Alexan- 
dresco, VI, p. 139). 

6. Deasemenea, în cazul când unul din 
cele două lucruri promise este ilicit, con- 
trar ordinei publice sau bunelor moravuri. 
In acest caz, se va cercetă de către tribu- 
nale, care au o putere suverană de apre- 
ciere, dacă nu cumva lucrul ilicit formează 
obiectul unic al obligaţiunei, iar celălalt 
formează o clauză penală, caz în care obli- 
gațiunea va fi nulă pentru tot în baza 
dispoziţiunilor art. 1227 c. civ. în. (1067 c. 
civ, rom.). (Demolombe, XXVI, No. îi; 
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
119 bis; Huc, VII, No. 29%; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 1045). . 

7,„_In cazul unei obligaţiuni pur facul- 
tativă, dacă lucrul principial care for- . 
mează obiectul acesiei obligaţiuni este a- 
tins de un viciu, obligaţiunea este nulă 
chiar dacă lucrul secundar care este pre- 
văzut pentru a ușură plata nu ar fi atins. 
de nici un viciu. (Demolombe, XAXVI, No. 
31; Larombitre, Obligations, Art. 1193, No. 
5; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
115 bis, II; Aubry ct Rau, ed. i-a, IV. $ 
500, text şi nota 10, p. 45; Dalloz, Rep. 
Obligations, 1532; Laurent, XVII, No. 227; 
Buc, VII, No. 294; Alexandresco, VI, p.. 
156). 

orice altă cauză, și chiar când aceasta s'a întâmplat din greşala 
debitorului. Preţul acestui lucru nu poate fi oferit în locu-i. 

„Dacă amândouă lucrurile au pierit, însă unul dintr'însele-. 
prin greşala debitorului, el va plăti prețul celui care a pierit în: 
urmă. (Civ. 1029, 1155 urm., 1311; Civ. Fr. 1193). 

Tezi. fr. Art. 1193. —- L'obligation alternative devient pure et simple, si 
Tune des choses promises pârit et ns peut plus tre livre, mâme par la faute- . P p p p i 
du d6hiteur, Le 'prix de cette chose ne peut pas âtre offert ă sa place. - 

Si toutes deux sont p&ries, et que le dâbiteur soit en faute ă legard de- 
„Pune d'elles, il doit payer le prix de celle qui a peri la dernitre. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

| Greşală 4, 5, 6, 83—13, 
. Lucru mobil 9, 

Obligaţie 
urme 

Obligaţie facultativă 14. 
Obligaţie pură şi simplă 2, 
Perderea lucralui 2—6, 

Alepere î, 2. 
Bună credinţă 9. 

„Caz fortuit 3 10, 14, 
Creditor 1, 12, 13. 
Culpă 4—6, 8—13. 
Daune-interese 7, 10, 12, 

13. 
Debitor 1,2, 4$—7, 9—13. 
Deteriorare 10, 14, 12. 

alternativă 1 

Forţă majoră 3, 10. 14, . Prescripţie 8. 

Perderea parţială 10, (TR 

Preţ 4, 6. Terţe persoane 9. 
Punere în Intărziere 14, Vindere-cumpărare 9. 

“ Doctrină, 

|. Articolul 1193 c. civ. fr. (1030 c. civ.. 
rom.), prevede cazuri când alegerea apar-. 
ține debitorului, ceeace rezultă prin a con- 
trario, din articolul 1194 c. civ. fr. (1031 
c. civ. rom.), care: prevede cazuri când, 
alegerea aparţine  creditorului. (Demo- 
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Codul civil 

lombe, XĂVI, No. 74: Marcadă, Art. 1193— 1194; Alexandresco, VI, p. 1419, nota 3). 
2, În cazul unci obligaţiuni alternative în care alegerea aparţine debitorului, dacă 

unul dintre lucruri piere, obligaţiunea nu se stinge, însă devine pură și simplă, de- 
oarece alegerea nu inai e posibilă ci de- 
bitorul va trebui să dea lucrul rămas, 
(Toullier, VI, No. 695; Duvergier sur Toul. 
lier, VI, No. 15, 79; Dalloz, he - Obliga- 
tions, No. 1327; Laurent, XXVII, No. 219, 
246; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 
1055 urm.; Alexandresco, VI, p. 139, 151). 

„ Dispoziţiunile art. 1195 ce. civ. fe. 
(1030 c. civ. rom.), își găsese aplicațiunea 
“chiar în. cazul când unul din lucrurile 
„promise a pierit printr'un caz fortuit de- 
“oarece legea nu face distincțiune. (Demo- 
lombe, AXXVI, No. 73 urm; Larombitre, 
'Obligations, Art. 1193, 1194, No. 3, 4 De- 
mante et Colmet de Santerre, V, No. 115 
bis, 1, 120 bis; Aubry cet Rau, ed. 4-a, 
IV. $ 300, text şi nota 15, p. 46: Laurent, 
XVII, No. 246; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, II, No. 1087; Alexandresco, VI, p. 
159, 151). 

&y În cazul când ambele lucruri au 
pierit, însă unul dintre ele a pierit din 
-greşala debitorului, el va datori prețul 
ucrului care a pierit mai în urmă, chiar 

-dacă numai lucrul care a pierit întâi, a pie- rit. din greşala debitorului. (Demolombe, 
XAVI, No. 80 urm.; Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1195—1194, No. 5; Mourlon, 
II. No, 1231; Demante et Colmet de San: 
terre, Y, No. 120 bis; Dalloz, R€p., Obli- 
gations, No. 1328; Laurent, XVII, No. 247 
urm.; Huc, VII, No. 293; Baudry et Barde, 
“Ohbligations, II, No. 1088 urm.; Alexan- 
-dresco, YI, p. 152, 153). ! 

5. După altă părere, dispoziţiunile a- 
lineatului al doilea, al art. 1193 c. civ. fr, 
(1030 ce. civ. rom.), îşi vor găsi aplicaţiunea 

„ numai în cazul când ambele lucruri au pie- 
rit din greşala debitorului sau când grcşala 
debitorului a cauzat pierderea lucrului 
“care a pierit .cel din urmă. (Delvincourt, 
IL, p. 156, nota 2; Dalloz, Rep, Obliga- 
tions, No. 132$). 

G, In cazul când ambele “lucruri au 
pierit în acelaş timp din greșala debito- 
rului în acceaş întâmplare, tără a se puteă 
stabili care dintre lucruri a pierit cel din 
urmă, debitorul va aveă dreptul, după 

"alegerea sa, să plătească prețul unuia din- 
tre cele două lucruri. (Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1195—1194, No. 7; Demante 

„“et Colmet de Santerre, V, No. 122; Bau- 
dry et Barde, Obligations, II,.No. 1093 
Contra: : Demolombe, VI, No. 89; 
-Comp.: Alexandresco, VI, p. 152). 

7, In toate cazurile prevăzute de art. 
1195 şi 1194 c. civ. fr. (1030 şi 1031 c. cir. 
rom.), debitorul poate fi condamnat, în 
-afară de prestaţiunile fixate de aceste ar- 
ticole, şi la daune-interese pe care le. ra 

i cauzat eventual creditorului prin faptul 
său. (Demolombe, XXVI, No. 9i: Larom- 

“bidre, Obligations, Art. 1193—1194, No. 6; 
iDemante ct Colmet de Santerre, V. No. 

DESPRE OBLIGĂȚIUNILE ALTERNATIVE „Art, 1030 

121 bis, II; Aubry et Rau, ed. -a, IV, $ 
500, p. 46; Alexandresco, VI, a 152). 

8, Sc asimilează cu cazul de pierdere,: 
cazurile când lucrurile promise sau unul 
din ele nu. poate îi predat din cauza ex- 
proprierei pentru cauza de utilitate pu- 
bucă, din cauza scoaterei din comerţ sau 

in cauza prescripției dobândită de un 
ter. (Demolombe, XXVI, No. 92; Larom- 
bicre, Oblizations, Art.. 1195—1193, No. 10; 
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
121 bis, II; Aubry et Raui cd. 4-a, IV, $ 
500, text şi nota 14, p. 16; Alexandresco, 
VI, p. 159, 151). 

9. Deasemenea, se asimilează cazului 
de pierdere, prin greşala debitorului, cazul 
când lucrul promis este un corp cert şi 
un lucru pur mobiliar, care -a fost vândut 
de debitor unui terţ de buni credinţă. 
(Demolombe, XXVI, No. 92; Larombiăre, 
Obligations, Art. 1193—1194, No. 10; De. 
mante ct Colmet de Santerre, V, No. 124 
bis, III; Aubry ct Rau, cd. 4-a, IV, $ 
0 p. 46; Comp.: Alexandresco, VI, p. 
141). . , N 

10. Când ambele lucruri promise sau 
numai unul din ele se găsesc pierdute sau 
deteriorate în parte, fără a fi pierdute în 
întregime, dintr'un caz foriuit sau din STe- 
şala, debitorului, debitorul va aveă dreptul 
să-si exercite dreptul său de opțiune, însă 
în cazul când pierderea sau degradarea 
parțială se datorește culpei sale şi dacă 
va. da creditorului un lucru deteriorat, 
el va trebui să-i plătească daune-interese. 
(uarombicre, Obligations, Art. 1195—1194, 
No. 11; Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 1097, 1098). 

(|. După altă părere, în cazul când 
unul din lucrurile promise a pierit în parte 
sau s'a deteriorat din culpa debitorului, 
cl poate fi decăzut din dreptul său de 
opțiune şi să fie obligat, cu titlu de re- 
paraţie, să predeă creditorului celălalt lu- 
cru, care nu a suferit pierderi sau dete- 
riorări. (Demolombe, XAVI, No. 94). 

12. In cazul când unul dintre lucrurile 
promise a pierit sau s'a deteriorat din 
culpa, creditorului şi dreptul de opțiune . 
aparţine debitorului, acesta poate să-şi 
exercite dreptul de opțiune asupra lucru- 
lui pierit sau: deteriorat; dacă însă debi-: 
torul optează pentru lucrul care nu a 
pierit sau nu a fost deteriorat, creditorul 
va puteă fi condamnat la repararea pa- 
gubei cauzată debitorului. (Demolom e, 
„XXVI, No. 96, 97; Larombiăre, Obligations, 
Art. 1193—1194, No. 12; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 500, text şi nota 12, p. 46; 
Dalloz, R€p., Obligations, No. 1328; Bau- 
dry et Bardc, II, No. 1100). 

13, In cazul când amândouă lucrurile 
promise au pierit prin greșala creditorului 
şi dreptul de opțiune aparține debitorului, 
acesta este liberat de obligaţiune şi are 
dreptul să 'ceară dela creditor daune-in- 
terese pentru pierderea lucrului pe care 
lar fi ales. (Baudry'et Barde, Obligations, 
dry et Barde, Obligations, II, No. 1100). 

(4. In cazul când obligaţiunea este pur 
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Art. 1031 

facultativă, dacă lucrul datorit în princi- 
pal piere fără greşala debitorului şi îna- 
inte ca el să fi fost pus în întârziere, obli- 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE ALTERNATIVE 

Art. 1196. No. 3; Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 115 bis, II; Dalloz, Rep., 
Obligations, No. 1352; Laurent, XVII, No. 

Codul civil 

gaţiunea este stinsă, chiar dacă celălalt 227; IHuc, VII, No. 294; Planiol, II, No. 
lucru ar fi rămas în fiinţă. (Demolombe, 712). 
XAVI, No. 51; Larombitre, Obligations, 

„Art. 10831, — Când, în cazul prevăzut de articolele prece- 
dente!), alegerea este, prin convenţiune, lasată creditorului şi 
numai unul din lucruri a pierit; dacă lucrul a pierit prin?) greşala 
debitorului, creditorul va luă pe cel rămas; dacă a pierit prin 
greșala debitorului, creditorul poate cere sau lucrul ramas, sau 
preţul aceluia ce a rămas); dacă amândouă lucrurile au pierit 
prin greşala debitorului, creditorul, după alegerea sa, poate să 
ceară prețul unui din ele; dacă însă numai unul din ele a pierit: 
prin greşala debitorului, creditorul nu poate cere decât preţul 
acestui lucru. (Civ. 1030, 1156; Civ. Fr. 1194). 

Tezt. fr. Art. 1194. — Lorsque, dans les cas prevus par Particle prâctdent, 
le choix avait €t€ defere par la convention au crtancier;. 

Ou une des choses seulement est perie; et alors si c'est sans la faute du 
debiteur, le ertancier doit avoir celle qui reste; si le debiteur est en faute, le 
ercaneier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est ptrie; ? 

Ou les deux choses sont ptries; et alors, si le debiteur est en faute a 
l'Egard des deux, ou mâme ă l'gard de une d'elles seulement, le ertancier peut 

. E] 4 . 

demander le prix de lune ou de l'autre â son choix. 

_ Doctrină, 

Î, Potrivit părţii întâia a art. 1194 c. 
;civ, fr. (1031 ce. civ, rom.), când alegerea 
prin convenţiune a fost dată creditorului 
şi numai unul din cele două lucruri a 
pierit, dacă lucrul a pierit prin caz for- 
tuit, creditorul are dreptul la lucrul ră- 

„mas, iar dacă lucrul a pierit prin greşala 
dehitorului, creditorul are dreptul, după 
alegerea sa, sau la lucrul rămas sau la 
rețul lucrului care a pierit şi eventual 

a daune-interese. (Demolombe, XXVI, No. 
S6: Jarombitre, Obligations, Art, .1195— 
1194, No. 8; Demante et Colmet de San- 
terre, V, No. 121 bis, I; Laurent, XVII, 
No. 249; Baudry et Barde, Obligations, 
II, No. 1094; Alexandresco, VI, p. 154). 

2, În cazul când alegerea aparţine cre- 
ditorului și numai unul dintre lucruri a 
suferit o pierdere parţială sau deteriorară, 
creditorul va aveă dreptul sau să ceară 
lucrul rămas neatins sau, dacă optează 
pentru lucrul deteriorat, să ceară rezolu- 

-țiunea contractului cu daune-interese. (De- 
molombe, XXVI, No, 95; Larombiăre, Obli-. 
gations, Art. 1195—1194, No. 11; Baudry 
ct Barde, Obligations, II, No. 1099). 

9. În cazul când pierderea totală sau 
„parţială a unuiu din cele două lucruri pro- 

-vine din greşala creditorului şi alegerea 
îi aparține lui, debitorul este liberat pur 
şi simplu în caz de pierdere totală, deva- 
rece reşala creditorului echivalează cu 
„exercitarea dreptului de opţiune pentru lu- 
crul ce a pierit, iar în caz de pierdere 
parţială, debitorul este liberat prin pre- 
„darea către creditor a lucrului deteriorat. 
(Demolombe, XXXVI, No. 9; Larombiăre, 
Obligations.. Art. 1193—1194, No. 12; Bau- 
dry et Barde, Obligations, II, No. 1102; 
Comp.: Alexandresco, VI, p. 155). 

4, In cazul când alegerea aparţine cre- 
ditorului şi ambele lucruri au pierit prin 
sreșala sa, debitorul este libcrat şi va 
aveă dreptul să ceară daune-interese dela 
creditor, pentru lucrul ce nu ar fi fost ales. 
(Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1103; 
Comp.: Alexandresco, VI, p. 155). , 
5,-In cazul când alegerea aparţine cre- 

- ditorului şi ambele lucruri au pierit prin 
greşala debitorului, creditorul poate, după 
alegerea sa, să ceară valoarea unuia din lu- 
cruri, după cum ar fi putut cere unul 

* din lucruri dacă nu ar fi pierit din culpa 
debitorului. (Alexandresco, VI, p. 154). 

6. In cazul când ambele lucruri au pie- 
rit, unul prin greșala debitorului iar celă- 
lalt prin caz fortuit, în dreptul român, 

, | , 
1) Din eroare se zice aci: „articolele precedente“ în loc de „articolul precedent". 
2) In loc de. „print, ar trebui zis „fărâ*, ca în textul francez. - E 
3) Din eroare. se. zice aci: „rămas“, în loc de „pierit“, cum este de altfel şi în textul francez. 
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- în sarcina creditorului; 

Codul civil 

creditorul care are alegerea, va putcă cere 
numai valoare, lucrului pierit prin gre- 
şala debitorului, spre deosebire de dreptul 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE ALTERNATIVE Art, 1082-1038 

francez, întrucât legiuitorul român a Mo- 
dificat textul art. 1194 c. civ. fr. (Alexan- 
dresco, VI, p. 154, 155)... 

„Art. 1082. — Dacă amândouă lucrurile au pierit, fără greşala 
debitorului '), obligațiunea este stinsă. (Civ. 971, 1079, 1156;.Civ. 
Fr. 1195). 

Text. Jr. Art. 1195. — Si les deux choses sont pâries sans la faute du d6biteur, et avant qu'il soit en demeure, lobligation est &teinte, conformement 
a Vartiele 1302. 

Doctrină, 

(. Din dispoziţiunile art. 1195 c. civ. 
Îr. (14052 c. civ. rom.), rezultă că în cazul 
unei obligaţiuni alternative riscurile sunt 

rin aplicarea a- 
cestor despoziţiuii, rezultă că 'în cazul 
unei vânzări alternative a două lucruri, 
dacă posterior vânzării, ambele lucruri au 
pierit prin caz fortuit, contrar ca la obli- 
gațiunea, condiţională, obligaţiunea vân- 
zătorului este stinsă, însă obligaţiunea 
cumpărătorului de a plăti preţul subsistă. 
(Duranton, XI, No. 150, 151; Demolombe, 
XAVI, No. 25, 34; Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1189, No. 11; Demante et Col- 
met de Santerre, Y, No. 115 bis, LV; Lau- 
rent, XVII, No. 225, 229; Baudry et Barde, 
Obligations, II, No. 1082; Alexandresco; 
VI, p._141, 142, 150). 

2, Dispoziţiunile art.. 119 ce. cir. fr. 
(1052 c. civ. rom.), îşi găsese aplicaţiunea 
atât în cazul când lucrurile au pierit .si- 
multan, cât şi în cazul când au pierit 
succesiv; deasemenea atât în cazul când 
alegerea aparţincă creditorului, cât şi în 
„cazul când alegerea aparțincă debitorului. 
(Demolombe, XXVI, No. 70; Larombitre, 
Obligations, Art. 119, No, 2; Demante et 
Colmet de Santerre, V, No. 120 bis, 19%: 
Laurent, XVII, No.-225, 245; Baudry et 
Barde, Obligations, 11, No. 1052; Alexan- 
dresco, VI, p. 150). * _ 

3. Textul art. 1195 c. civ. fr. corespun- 
zător art. 1032 c. civ. rom, adaugă că 
obligatiunea este stinsă conform: art. 1302 

c. civ, fr. (1156 e. civ. rom), prevăzând 
că picirea lucrului să se fi întâmplat îna- 
intea punerei în întârzire a debitorului; : 
această soluţiune își găseşte aplicaţiunea 
şi în dreptul civil român, deoarece consti- 
tue aplicățiunea dreptului comun. (Alexan- 
uresco, VI, p. 149, nota 4, 150). 

Au Prin  aplicaţiunea  dispoziţiunilor - 
dreptului comun (art. 1502 ce. ca. tr.— 
1156 c. civ. rom.), obligaţiunea alternativă 
va fi stinsă prin pierderea tuturor lueruri- . 
lor întâmplată prin caz fortuit, chiar dacă 
ele ar fi pierit în urma punerei în întâr- 
ziere a, delfitorului, în caz când lucrul ar 
n pierit şi la creditor, dacă i sar fi dat, 
ceeace se va apreciă în mod suveran de 
tribunal, după împrejurări. (Demolombe, 
NAĂVI, No. 70; Larombitre, Obligations, 
Art. 119, No. 2; Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 123; Laurent, XVII, No. 
245; Alexandresco, VI, p. 151). 

5, Dispoziţiunile art. 1245 ce. civ. fr, 
(1102 c. civ. rom.),. privitoare la pierderea 
parţială sau . deteriorările fortuite, se vor 
aplică şi la obligaţiunile alternative, de- “ 
oarece pierderea parţială şi pierderea to- 
tală sunt guvernate de acelaş -principiu, 
Prin urmare, dacă un lucru a fost dete- 
riorat mai mult decât altul sau dacă nu- 
mai unul a fost deteriorat, debitorul care 
are alegerea, se va puteă liberă, predând 
lucrul deteriorat în starea în care se gă- 
seşte. (Demolombe, XXVI, No. 71, 72; La- 
rombitre, Obligations, Art. 1195—1194, No. 
11: Laurent, XVII, No. 233; Alexandresco, 
VI, p. 151). 

Art. 1038. — Aceleași principii se aplică când obligaţiunea alternativă cuprinde mai mult de două lucruri. (Civ. 129; Civ, 
Fr. 1196). 

Tezi. fr. Art. 1196. — Les m&mes principes s'appliquent au câ a plus de deux choses comprises dans V'obligation alternative. 

Doctrină, 

(. Obligaţiunea alternativă poate cu- 
prinde nu numai două lucruri, ci trei, 

  

  

souily 

- patru sau mai multe lucruri; pentru ca "obligaţiunea care cuprinde mai multe lu- 
cruri să fie alternativă, trebueşte ca aceste lucruri să fie cuprinse sub o particulă 

1) În art. irancez corespunzător 1195, după aceste cuvinte, urmează imediat: set 
. s acani qu'il. soit en " demeure, t'obligalion est €leinta conformement ă L'art. 13202* (1156, cod. civil român), : 

— 693 — d



1 

Art, 1034 

disjunctivă., (Demolombe, XAVI, No. 3; 
Larombitre, Obligations, Art. 1196, No. 4; 
Laurent, XVII, No. 246; Baudry ct Barde, 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Codul civil 

Obligations, II, No. 10%; Alexandresco, 
VI, p. 138). 

Secţiunea IV. — Despre. obligaţiunile solidare. 

$ 1. Despre solidaritatea între creditori. 

Art. 1084. — Obli 
ditori 

gațiunea este solidară între mai mulţi cre- 
când titlul creanței dă anume drept fiecărui din ei a cere 

plata în tot a creanței, și când plata făcută unui din creditori [i- 
beră pe debitor ').(Civ. 1035 urm., 1064, 1065; C. com. 398; Civ. 
Fr. 1197). 

Teat. fr. Art. 1197. — I/obligation est solidaire entre plusieurs cranciers lorsque le titre donne expressâment ă chacun d'eux le droit de demander le paiement du total „de la crfance, et que le paiement fait ă Pun d'eux libre le debiteur, encore que le bențfice 
„entre les divers crtaneiers. 

"INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Alternaţie, a se vedeă cu. 
vintele: „Obligaţie dis- 
junctivă“, 

Apreciere suverană 43, 
Dencticiu de discuţiune 

25, 46, 
Cauţiune 24, 23. 
Cauză 3, 
Conjunctivă, â se vedeă 
„cuvintele;  „Obligaţie 

conjunctă“, 
Contracte unilaterale 4, 
Creştere 13. , 
Deces 18, 19, ; 
Disjunctivă, a se vedeă cu- 

vintele: „Obligaţie dis- 
„_junctivă“, 

Divizibilitate 7, 12—18, 
Donaţiune 10. 
Efecte 46, 
Excepţie 14, 
Fidejusiune 24, 25. 
Imprumut 44. 
Incetare din viaţă 18. 19. 

„ Judivizibilitate 14, 47. 
Indoială 12, 42. 
Insolvabilitate 15, 
Intenţiune 38.   

Legat 27, 36. - 
Locaţiune 3), 
AMandat 45. . 
Moarte 18. 19. 
Moştenitori 18, 19, 27, 47. 
O iect unic 31, 32, 3, 
Obiigaţie conjunctă 3—7, 
Obligaţie disjunctivă 8— 115. 

Obligaţie in solidum 22,23, 
Obligaţie multiplă 2, 3. 
Obligaţie solidară 3, 12, 

18 urm, 
Obligaţie unică 1, 28. 
Prescripţie 15. 
Solidaritate 3, 12,48 urm. 
Solidaritate convenţională 

26, 36. 
Solidaritate expresă 12 

—0. 
Solidaritate imperfectă 32, 
Solidarițate legală 26, 36. 
Termeni sacramental: 33, 

Testament 27, 36. 
Vindere-cumpărare 39, i, 

Eă . : 

Doctrină, 

Î„ O obligaţie poate să fie impusă unui 
„Singur debitor sau să existe în folosul 
unui singur creditor; o asemenea obliga- 
țiune se numeşte unică. (Alexandresco, 

IL p._ 155). 
2. O obligaţiune poate fi impusă mai 

multor debitori sau să existe în folosul 
„mai multor creditori; o asemenea obliga- 
fiune se numeşte multiplă. (Alexandresco, 

IT, p. 155). 
3, Obligaţiunea multiplă poate | fi de 

„două feluri: obligaţiune conjunctă şi o- 
” „bligaţiune solidară. (Alexandresco, VI, p. 

155). 
4, Obligaţiunea este conjunctă când 

  

A 1) Art. irancez corespunzător 1197, continuă: et dioisible entre dicers creanciers“, 

de Lobligation soit partageable et divisible 

din mai mulţi creditori fiecare nu este 
creditor decât pentru o parte sau când din 
mai -mulţi debitori, fiecare din ci nu da- 
toreşte decât o parte. (Huc, VII, No. 295; 
Alexandresco, vi. p. 155). 

5, Obligaţunile conjunctive sunt acele 
obligaţiuni în care mai multe persoane 
sunt simultan creditoare sau debitoare; a- 
ceasta are loc când aceste persoane sunt 
unite într'o con venţiune printr'o conjune- 
tivă. (Demolombe, XXVI, No. 105 urm: 
Larombitre, Obligations, Art. 1197, No. 6 
urm.: Demante et Colmet de Santerre. V, 
No. 127 bis, I; Aubry et Rau, ed. s-a, IV,$ 
298, text şi nota 2, p. 15; Dalloz, Rep 
Obligations, No. 1359; Baudry et Barde, 
Obligations, II, No. 1107). 

6. Astfel, de exemplu, constituesc obli- 
sațiuni conjunctive când X şi Y promit 
a da lui Z o sumă dc bani sau X promite 
a da o sumă de bani lui Y şi Z. (Demo- 
lombe, XĂVI, No. 103 urm.; Larombitre, 
Obligations, Art. 1197, No. 6 urm; De- 
mante ct Colmet de Santerre, V, No. 127 
bis, I; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 298, 
text şi nota 2, p. 13; Dalloz, Râp., Obli- 
gations, No. 1539; Baudry ct Barde, Obli- 
gations, II, No. 1107). 

1, În principiu obligaţiunea conjunctă 
se divide atât între creditori cât şi între 
debitori. (Alexandresco, VI, p..156). 

$, Obligaţiunile disjunctive sunt. acele 
obligaţiuni în care calitatea de creditor 
sau de debitor este atribuită în mod al- 
ternativ_la mai multe persoane. (Demo- 
lombe, XXVI, No. 101 urm.; Larombiăre, 

„Obligations, Art. 1197, No. 4, 5; Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 1336). 

9, Astfel. de exemplu, constitue o obli- 
gațiune disjunctivă, promisiunea de a da 
o sumă de bani lui X sau lui Y. (Demo- 
lombe, XXVI, No. 101 urm.; Larombisre, 

encore que le bentfice de l'obiigation soit pariageable 
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1197, No. 4, 5; Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 1336), 

10. O donaţiune între vii poate li fă- 
cută sub această alternativă şi în acest 
caz, donatorul va puteă să aleagă pe do- 
natar între cele două persoane prevăzute 
în donaţiune. (Dalloz, 
No. 1537). 

11. Deasemenea, constitue o obligaţiune 
disjunctivă când debitorul are facultatea 
să plătească datoria sa la două persoane 
sub o disjunctivă, când datoria este numai 
faţă de una dintre ele. Astlel constitue 
o obligaţiune disjunctivă când de exemplu, 
se percvede că suma de bani datorită lui 
N, va puteă fi plătită sau acestuia sau lui 
Y. (Dalloz, R€p., Oblisations, No. 1558). 

12, Solidaritatea trebueşte să fie în 
mod expres stipulată. In caz de îndoială, 
obligaţiunca se împarte de plin drept în- 
tre creditori sau debitori, fiecare creditor 
neavând dreptul să ceară decât partea sa 
şi fiecare debitor nefiind obligat să plă- 
tească decât partea sa. (Dalloz, R6p., O- 
bligations, No. 1339; Baudry et Barde, O- 
bligations, II, No. 1108), 

13, Dreptul de creştere nu poate avcă 
loc pentru creditori în cazul când contrac- 
tul sau legea păstrează tăcere, deoarece 
în acest caz, dreptul la lucrul stipulat se 
divide de plin: drept între creditori. (Dal- 
loz, kâp., Obligations, No. 1340). 

14, Principii diviziunei suferă excep. 
ție în cazul când lucrul datorit este indi- 
vizibil. (Aubry ct Rau, cd. t-a, IV, $ 298, . 
text şi nota 5, p. 15; Dalloz, Rp., Obliga- 
tions, No. 1540; Baudry ei Barde Obliga- 
tions, IL, No. 1114; Alexandresco, VI, p. 
157). . - 

15, Din principiul diviziunei obliga- 
țiunei între codebitori, rezultă că dacă 
unul din codebitori este insolvabil. partea 
lui nu o vor plăti ceilalți codebitori, ci 
pierderea va fi suportată de către credi- 
tor; deasemenea, dacă prescripția a fost 
întreruptă faţă de unul dintre codebitori, 
întreruperea nu foloseşte şi celorlalţi co- 
debitori. (Dalloz, Rep, Obligations, No. 
1341: Bandry et Barde, Obligations, II, 
No. 1113). 

16, Pentru împărțirea datoriei se va 
calculă numărul debitorilor sau credito- 
rilor şi sc va împărți datoria prin numă- 
rul lor în părţi egale. (Demolombe, XXVI, 
No. 110 urm.: Aubry et Rau, ed. t-a, IV, 

* $_29$, p. 13; Dalloz, Rep., Obligations, No. 
1545; Baudry et Barde, Obligations, II, No, 1109). - 

17. Impărțirea datoriei poate fi făcută 
şi în porțiuni ncegale, când au convenit 
astfel părţile contractante, (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 295, p. 14; Dalloz, RE „ O- 
blisations,- No. 1547; Baudry ct Barde, O- 
bligations, IT, No. 1110), 

IR, Principiul diviziunei creanţei sau 
datoriei sufere modificări când unul din- 

„tre creditori sau dintre debitorii originari 
„a încetat din viaţă lăsând mai mulţi mo- 

ştenitori; în acest 'caz, toţi moştenitorii 
sunt socotiți ca o singură parie, cu re- 
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zerva subdiviziunei părţii autorului lor 
în creanța său în datorie, între ei în pro- 
orțiune cu drepiurile. succesorale ale 
iecăruia. (Aubry et Rau, cd. 4-a, 1V, 5 
298, p. 15, 14; Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, II, No. il10; AĂlexandresco, VI, p. 
165). 

. 19. In acest caz însă, solidaritatea con- 
tinua a subsistă între moştenitorii eredi- 
torului defunct şi ceilalţi creditori numai 
pentru parica care revine fiecărui moște- 
nitor. (Pothier,.. Obligations, II, No. 524 
Demolombe, XXVI, No. 154; Larombitre, - 
Obligations, Art. 1199, No. 4; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 298 bis, text şi nota 5, 
p. 16; Laurent, XVII, No. 264; Alexan- 
dresco, VI, p. 165, nota 2). 
20, Obligaţiunea solidară este aceâ o- 
ligaţiune care este contractată de mai 

multe persoane, în care caz, constitue o 
solidaritate pasivă, sau care este contrac- 
tată în favoarea mai multor persoane, în 
care caz constitue o solidaritate activă, 
astlel încât, fiecare dintre ele poate fi ur- 
mărită pentru tot şi este obligată să plă- 
tcască tot sau fiecare din ele poate urmări 
şi să obție plata pentru tot. (Demolombe, 
XAVI, No. 115 urm.; Aubry et Rau, ed. 
-a. IV, $ 298 bis, p. 15 urm.; Dalloz, Râp, 
Obligations, No. 1548; Suppl., Obligations, 
No. 555: Laurent, XVII. No. 277 urm;; 
Huc, VII, No. 296, 297; Baudry et Barde, 
Obligations, Il, No. 1115; Planiol, Il, No. 
722 urm; Alexandresco, VI, p. 157), 
21. Obligaţiunea este solidară între 

mai mulți creditori, când tiilul creanţei 
conferă fiecăruia dintre ci dreptul de a 
cere plata integrală și când această plată 
făcută unuia din ci liberează pe debitor. 
(Alexandresco, VI, p. 104,'167). 
22, Obligaţiunea solidară propriu zisă, 

de care se ocupă această secțiune din co- 
dul civil, se deosebeşte de obligaţiunca în 
solidum, deoarece obligaţiunea solidară deşi e una singură, este socotită ca fiind 
impusă în întregime fiecăruia dintre de- 
bitori, sau că a fost contractată în în- 
tregime în favoarea fiecăruia dintre cre- 
ditori, astfel încât plata făcută de unul 
dintre debitori sau unuia dintre creditori, 
stinge datoria pentru tot din cauza uni. 
tății sale; pe când în obligaţiunea in so- 
lidum fiecare dintre obligaţi este socotit 
obligat pentru tot, independent de co- 
obligaţii săi ca și cum aceştia ar fi con_- tractat o obligaţie *distinctă de a sa. (Dal- - loz, Râp., Obligations, No. 1318). 
28: Cu toate că atât în obligaţiunea 

solidară cât şi în obligaţiunea în solidum, obligaţia este pentru tot, totuşi în obli- gațiunea solidară propriu zisă, unitatea de obligaţie produce efecte deoschite de acele pe care le produce pluralitatea în obligaţiunea in solidum; în afară de a- ceasta, obligaţiunea in solidum există nu- mai. pentru debitori iar nu şi pentru cre- 
ditori (Dalloz, Rep., Obligations, No. 1348, - 
22U). 

. 
24. Deşi cauţiunea mai ales cauţiunea 

solidară are oarecare analogie cu solidari- 

'
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tatea, totuși ele nu trebuese confundate, 
deoarece între ele există diferenţe impor- 
tante. . (Demolombe, XĂVI, No. 228, 235, 
254; Larombitre, Obligations, Art. 120, 
No. 2, 6 urm.; Dalloz, Rep., Suppl., Cau- 
tionnement, No. 52; Obligations, No. 545). 
25. Obligaţiunea solidară se deosebeşte 

de cauțiune, deoarece în obligaţiunea soli- 
dară debitorii toţi sunt obligaţi, în mod 
principal la plata datoriei și pot fi o- 
bligaţi “ întrun mod diferit, pe când 
cauțiunca contractează o obligaţiune ac-: 
cesorie la obligaţiunea principală şi nu 
poate fi supusă la condițiuni mai oneroase 
decât debitorul; pe lângă aceasta, cau- 
țiunca are dreptul să ;invoace beneficiul 
de discuţiune, pe când debitorul solidar 
nu poate invocă acest drept. (Dalloz, Rep., 
Oblizations, No. 1365). , 
2G, Solidaritatea poate fi convenţio- 

naiă când rezultă din convențiune sau 
“Iscală când rezultă din lege. (Dalloz, Rep., 
Obligations, No. 1564; Baudry et Barde, 
Obligations, Il, No. 1122). 

4, Solidaritatea poate rezultă din tes- 
tament, deoarece testatorul poate impune 
moștenitorilor săi o obligaţie solidară în 
plata unei datorii: sau a unui legat. (Dal- 
loz, Râp., Obligations, No. 1552; Baudry 
et Barde, Obligations, II, No. 1023). 

8. Pentru ca să existe o solidaritate 
adevărată trebueşte ca obligaţia să fie 
unică în elementele sale esenţiale. (Dal- 
loz, Rp. Obligations, No. 1565; Suppl., 
Obligations, No, 546; Baudry ct Barde, 
Obligations, II, No. 1117; Comp.: Alexan- 
dreseo, VI, p. 162). 

29, Astfel, pentru ca să existe solida- 
ritate între creditori trebueşte ca să fie 
datorit acelaş lucru fiecăruia dintre ci 
pentru tot, astiel, totuşi încât să nu existe 
decât o obligaţie faţă de toți priviţi în mod 
colectiv. (Dalloz, Rep., Oblgations, No. 
1365; 'Suppl., Obligations, No. 546; Bau- 
dry ct Barde, Obligations, Il, No. 1117). 
80, Deasemenea, pentru ca să existe 

sohdaritate între debitori, trebueşte ca toţi 
debitorii să fie. obligaţi la acelaş lucru, în 
virtutea aceleiaşi cauze, cu toate că nu 
este necesar ca toţi să fie legaţi în acelaş 
chip. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 1365; 
Suppl., Obligations, No. 546; Baudry et 
Barde, Obligations, IL, No. 1t17). 

|. Pentru ca să existe solidaritate,. 
trebueşte, după o părere, ca contractul să 
aibă un obiect unic şi ca stipulaţiunile 
să fie cuprinse în acelaş act şi făcute în! 
acelaș: timp. (Dalloz, Rep. Obligations, 
No. 1566; Suppl., Obligations, No. 546; 
Laurent, XVII, No. 235, 277). . 
32, După a doua părere, debitorii pot 

fi obligaţi solidar prin acte succesive, cu 
condițiune ca să lie impusă tuturor de- 
bitorilor aceeaş obligaţie; în această pă- 
rere însă, această solidaritate este imper- 
fectă. (Mass6 et Verge, sur Zachariae, III, 
$ 528, p.'354, nota 2; Marcad6, Art. 1204; 
Dalloz, Râp., Obligations,' No. 1366; Masst, 
Droit commercial, V, No. 54). : 
33, După a treia părere, va fi solida- 
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ritate dacă între actele succesive există 
o referire şi o corelaţie indicate în mod 
formal, pe când dacă două persoane pro- 
mit separat şi prin acte diferite acelaş 
lucru, fără ca cea de a doua promisiune 
să se refere la cea dintâi, nu există soli- 
"daritate. (Duranton, XI, No. 188; Demo- 
lombe, AXYVI, No. 206; Demante ct Colmet 
de Santerre, V, No, 131 bis, 11; Dalloz, 
Rep. Obligations, No. 1566; Suppl., Obli- 
sations, No. 546). , : 
34, Solidaritatea între debitori sau so- 

lidaritatea pasivă are o aplicaţiune mult 
mai frecventă în practică, decât solidari- 
tatea între creditori sau solidaritatea ac- . 
tivă. (Demolombe, XAVI, No. 125, 136; 
Laurent, XVII, No. 254; Baudry ct Barde, 
Obligations, II, No. 1129; Planiol, II, No. 
725). , 
35, Solidaritatea activă poate îi stipu- 

lată atât în interesul creditorilor cât şi în 
interesul debitorului şi după unii autori, 
această solidaritate va trebui privită mai 
ales din punctul de vedere al debitorului. 
(Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 
128 bis, I; Laurent, XVII, No. 254;“Iluc, 
VIL, No. 302). 
36. Intre creditori nu există solidari- 

tate legală, ci solidaritatea -între ei nu 
poate fi decât în virtutea unui titlu. 'So- 
lidaritatea între creditori poate fi nu nu- 
mai convențională ci poate .să existe 
pentru legatari şi să rezulte şi dintr'un 
testament. (Pothier, Obligations, No. 259; 
Demolombe, XXXVI, No. 152, 135; Demante 
et Colmet de Santerre, V, No. 128 bis, Ill; 
Aubry et Rau, cd, 4-a, IV, $ 298 bis, text 
şi nota 1, p. 15; Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 1569; Laurent, XVII, No. 254; Iluc, 
VII, No. 301; Baudry. et Barde, Obliga- 
tions, II, No. 1126, 1127; Planiol, II, No. 
726). 

37, Pentru existența acţiunei solidare 
din partea creditorilor trebueşte ca acest 
drept să fie prevăzut în mod expres în titlul . 
lor; aceasta rezultă din art. 1197 e. civ. fr. 
(1034 c. civ.-rom.), care constitue o apli-. 
caţiune a principiului general formulat în 
ari, 1202 c. civ. în. (1041 c. civ. rom.). (De- 
molombe, XXXVI, No. 154; Dalloz. Rep. 
Obligations, No. 1570; Laurent, XVII, No. 
255; Huc, VII, No. 301; Comp.: Alexan- 

“. dresco, VI, p. 162). 
38, Pentru existenţa acţiunei solidare 

din partea creditorilor, nu trebueşte însă 
să se întrebuințeze termeni sacrameniali, 
nici să se întrebuinţeze în mod literal for- 
mula prevăzută de art. 1197 c. civ. fr. 
(1054 c. civ. rom.), ci este deajuns dacă 
se constată din termenii titlului intențiu- 
nea părţilor de a stabili solidaritatea în- 
tre creditori. (Demolombe, XXVI, No. 133; 
Larombitre, Obligations, Art. 1197, No. 
18; Laurent, XVII, No. 255; Comp.: A- 
lexandresco, VI, p. 162). . 
39, Astfel, dacă se prevede în. act că 

creditorii vând, închiriază în mod solidar, 
rezultă că există solidaritate între ei. (De- 
molombe, XAVI, No. 133; Dalloz, Rep. 
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Obligations, No. 1570; Comp.: Alexan- 
dresco, VI, p. 162). 

„ Deasemenea, există solidaritate în- 
tre creditori, dacă în act se prevede că 
lucrul este datorit fiecăruia dintre ci, pen- 
iru_ tot. “(Dalloz, Râp., Obligations, No. 
1370; Comp.: Alcsandeisco, VĂ, p. 162). 
41. Cuvântul: „solidar“ întrebuințat în- 

trun contract sinalagmatic, cum ar fi în- 
tr'o vânzare, din partea vânzătorilor, după 
o părere, înseamnă nu numai că vân- 
zătorii s'au obligat în mod solidar către 
“cumpărător, ci încă că în specie, există o 
solidaritate activă, astfel încât toţi sunt 
în acelaş timp şi debitori şi creditori so- 
lidari.  (Dalloz, Rep., Obligations, No. 
1571). 
42. După altă părere dominantă, în 

acest caz, va fi solidaritate între vânză- 
tori, fiecare dintre ci dându-și mandat de 
a, execută vânzarea, însă nu va fi solida- 
ritate în cecace priveşte încasarea preţului 
vânzării, deoarce în această materie excep- 
țională a solidarităţii, îndoiala va fi in- 
terpretată în sensul că nu există solida= 
ritate: (Duranton, XI, No. : 169; Demo- 
lombe, XXVI, No. 138, 139; Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 1371; Suppl., Obligations, 
No. 548; Laurent, XVII, No. 236; Comp.: 
Alexandresco, VI, p. 162, 165, nota). 
43, Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran dacă din termenii actului rezultă 
solidaritatea şi -care este întinderea ci “(Dalloz, Râp., Obligations, No. 1372: Suppl, 
Obligutions, No. 548). . 

4 În contractele unilaterale, cum ar fi 
în cazul unui împrumut făcut de doi ere- 
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ditori, în care s'a prevăzut cuvântul: „s0- 
lidar“, va însemnă că solidaritatea a fost 
stipulată între creditori, deoarece, în acest 
caz, numai împrumutatul este obligat. 
Demolombe, XAVI, No. 140; Dalloz, Rep. 
bligations, No. 1372; Suppl.; Oblgations, 

No. 548). 
45, Îndicaţia unei persoane făcută de 

creditor de a primi pentru cl, nu trebueşte 
confundată cu stipulaţiunea de solidari- 
tate activă, deoarece această persoană nu 
este decât un mandatar al cercditorului. 
(Demolombe, NXVI, No. 141; Larombitre, 
Obligations, Art. 1197, No. 16: Huc, VII, 
No. 501; Baudry et Barde, Obligations, II, 
No. 1128). a 
46,.[fcctul solidarităţii între. creditori 

este că fiecare dintre creditorii solidari 
poate cere plata întregei creanţe, fără a 
i se puteă opune de debitor beneticiul de 
discuţiune. (Demotembe: XAVI, No. 153; 
Aubry et Rau, ed. t-a, IV, $ 298 bis, p. 
16;: Dalloz, Rep., Obligations, Ne. 1373; 
Laurent, XVII, No. 259, 260; Iluc, VII, No. 
727; Baudry et Barde, 'Obligations, II, 
No. 1133; Pliniol, JI, No. 727). 
41, Intre moştenitorii creditorului soli- 

dar, creanța succesorală se împarte de 
plin drept, afară de cazul când este vorba 
de o obligaţiune indivizibilă. (Demolombe, 
NAVI, No. 154; Larombitre, Obligations, 
Art. 1199, No. 4; Aubry ct Rau, cd. d-a. 
IV, $ 298 bis, nota 5, p. 16; Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 1373; Laurent, XVII, No. 
304; Baudry ct Barde, Obligations, II, No. 
1154), . 

„Art. 1085. — Poate debitorul plăti la oricare din creditorii - solidari, pe cât timp nu s'a făcut împotrivă-i . cerere 
«din partea unui din creditori. 

Cu toate acestea, remisiunea 
solidari nu liberă pe debitor dec 

în judecată 

1) făcută de unul din creditorii 
ât pentru partea acelui creditor, (Civ. 1064, 1138 urm., 1215, 1216, 1218; Civ. Fr. 1198). 

Tezi. Jr. „Art. 1198. — Il est au choix du debiteur de payjer & lun ou ă Lautre, des ercanciers solidaires, tant qu'il n'a pas 6t6 prevenu par les pour- suites de lun d'eux. 
Neanmoins la remise qui n'est faite que par lun des ertanciers solidaires ne libăre le debiteur que pour la part de ce crtancier. 

„INDEX ALFABETIC 
„ (la doctrină) 

Acţiune, a «se vedeă cu- Concordat 23. 
vântul: „Urmărire“ şi 1, | Condiţiune 15. 
4, 5, 6, 9—17,19. Confuziune 34, 

Autoritate de lucru jude: | Dovadă 10. 
cat 35—3%8, . Excepţiune personală 33, 

Cauţiune 39. 3. 
Chitanţă descărcătoare 24. Executare silită, a sn.ve- 
Coluziune 35, 36, - deâ cuvântul: „Urmă: Comandament 17, 19. rirc*, 

Faliment 23, 
Fidejusiunq 39. 

(Compensaţie 31, 32, 33, 
Compromis 26, 

  

În „Remisiunea“ “unei datorii re loc atunci când un creditor descarcă pe debitorul ce avea, A se vedeă şi art. 1133 şi urm. Cod. Civ. cu privire la „remiterea datorieie, 

Fraudă 35, 36, 
Hotărtre 16, 33—38. 
Intervenţie 6. 
Invocare 28, 29, 38, 
Ipotecă 3%, 
Jurământ 3. 
Moştenitori 2, 34, 
Novaţiune 27, 28, 29, 
Ofertă reală de plată 3, 
Opozabilitate 9, 10. 
Piată 1, 2, 4, 5, 7—21. 
Prejudiciu 32, - 
Probă 10 
Refuz 3, 

Remitere de datorie 2, 
24-30, 

Reprezentanţi legali 2. 
Sechestru 17, & 
Solidaritate 1 urm. 
Somaţiune 18, 19, 
Stingere 20, 21, 24. . Ă 
Termen 14, 40, 
Tranzacţie 26, 28, %, 30, 

Urmărire, a se vedeă cu: 
vântul: „Acţiune“ şi 4, 
4 7, 3, 13, 14, 17, 18. 

său de obligaţiunea 
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4. Potrivit dispoziţiunilor art. 1198 c. 
civ. în. (1035 c. civ. rom), un alt efect al 
solidarităţii între creditori este că debi- 
torul poate plăti la oricare dintre credi- 
torii solidari, pe cât timp nu a lost preve- 

“nit prin urmăriri din partea unuia dintre 
ci (după textul art. 1035 c. civ. rom., pecât 
timp nu s'a făcut cerere în judecată împo- 
triva lui din partea unuia dintre" creditori) 
şi plata făcută astfel îl liberează faţă de 
toți creditorii solidari. (Demolombe, XAYI, 
No. 158: Larombiăre, Obligations, Art. 1198, 
No. i; Demante ct Colmet de Santerre, V, 
No. 129 bis; Aubry et Rau, ed. t-a. IV, $ 
29 bis, p. 16, 17; Dalloz, Rep. Obliga- 
tions, No. 1574, 1576; Suppl., Gilisaticns. 
No. 519; Baudry et Barde, Obligations, ÎI, 
No. 1157; Planiol, II, No. 727; Alexan- 
dresco, VI, p. 167). 

9, Debitorul care are dreptul să plă- 
tească întreaga creanță unuia dintre cre- 
ditorii solidari, poate plăti deasemenea în- 

- treaga creanţă și moştenitorilor sau repre- 
zentauţilor legali ai unuia dintre creditori. 
(Dalloz, Râp., Obligations, No. 1574). 

Su Dacă creditorul solidar refuză să 
primească întreaga creanță dela debitor, 
aceasta poate să-i facă oferta reală: de 
plată, urmată de consemnarea datorici, 
Demolombe, XXVI, No. 15$; Dalloz, R€p., 
bligations, No. 1574; Baudry ct Barde, 

Obligations, II, No. 1137), 
d Potrivit dispoziţiunilor art. 1195 c. 

civ. îr. (1035 c. civ. rom.), dacă debitorul 
a fost prevenit prin act de urmărire de 
unul dintre credhtori (după textul art. 1035 

-€. civ. rom., prin 0 cerere în judecată), 
debitorul nu mai poate plăti datoria sa la, : 
oricare dintre creditori solidari, ci el 
poate plăti în mod valabil numai credi- 
torului solidar care a făcut prevenirea. 
(Demolombe,.XXVI, No. 159; Larombitre, 
Obligations, Art. 1193, No, 2: Demante et 
Colmet de Santerre, V, No. 129 bis; Bau- 
dry cet Barde, Obligations, IL, No. 1158 
urm.: Laurent, XVII,. No. 259; Huc, VII, 
No. 303; Baudry ct Barde, Obligations, II, 
No. 1158 urm.; Planiol, II, No.728; Alexan- 
dresco, VI, p. 167, 168). 

5, Din momentul reclamaţiunei, debi- 
torul acţionat de unul dintre creditorii so- 
lidari nu va puteă plăti celorlalţi credi- 
tori nici chiar partea lor din creanţă. (Po- 
thier, Obligations,* II, No. 260; Demo- 
lombe, XXVI, No. 166; Laurent, XVII, No. 
260; Alexandresco, .VI, No. 163, nota î; 
Contra:  Larombiăre,  Obligations, Art, 
1198, No. 6). - - . 

G. Ceilalţi creditori. solidari pot inter- 
veni la acţiunea făcută de unul dintre 
creditori şi această intervenţie nu poate 
aduce prejudiciu drepturilor debitorului. 
(Larombiere, Obligations, Ari. 1198, No. 
7; Huc, VII, No. 505). o 

7, După o părere, debitorul chiar ur- 
mărit de unul dintre creditorii solidari, 
se poate valabil liberă - dacă plăteşte în- 
treaga datorie în mâinele creditorilor care 
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posedă titlul constitutiv al obligaţiunei. 
(Mass6, Droit. commercial, III, No. 1922). 

$. După altă părere dominantă, din a- 
cest moment, debitorul nu mai poate plăti 
oricăruia dintre creditorii solidari, deoarece 
termenii art. 1198 c. civ. fr. (1055 c. civ. 
rom,.!, sunt formali în această privinţă, 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 1374; 
uppl., Obligations, No. 549; Laurent, 

XVII, No. 259; Huc, VII. No. 303; Baudry 
ct Barde, Obligations, II, No. 1139). 

9, În cazul când, cu toate că unul din- 
tre creditorii solidari a acţionat în con- 
formitate cu dispozijiunile art. 1198 c. civ. 
îr. (1035 ce. civ. rom.-), debitorul plăteşte 
altuia dintre creditorii solidari întreaga 
creanţă, plata va [i opozabilă creditorului 
care a acționat însă numai pentru partea 
care întrece partea sa în creanța comună. 
Larombitre, Obligations, Art. 1195, No. 
; Huc, VII, No. 303). 
10. Dacă însă creditorul solidar care 

a acţionat dovedeşte că crcanța îi apar- 
fincă în întregime, plata făcută de debitor 
nu-i va fi opozabilă. nici pentru o parte. 
Demolombe, XXVI, No. 166; Dalloz, Rep. 
bligations, No. 1374). 
|. In cazul când toţi creditorii soli- 

dari de comun acord acţionează pe de- 
bitor, acesta va puteă face plata întregei 
creanţe oricăruia dintre creditori, în mod 
valabil. (Demolombe, XXXVI, No. 160; La- 
rombitre, Obligations, Art. 1198, No. 3; 
Huc, VII, No. 505; Baudry ct Barde, O- | 
bliations, I[, No. 1145). 

12, Deasemenea, dacă toji creditorii 
solidari au acţionat separat şi nu se poate 
stabili prin nici un mijloc dacă este vreo 
prioritate în favoarea unuia dintre ei, de- 
hitorul va puteă plăti 'întreaga cercanţă 
oricăruia dintre . creditori. (Demolombe, 
XAVI, No. 161; Larombitre, Obligations, 
Ari.1198, No. +; Baudry et Barde, II, No. 
1144). . 

13, Pentru ca urmărirea (acţiunea) să 
poată constitui o piedică pentru debitor 
ca să plătească datoria în mâinele ori 
cărui, creditor solidar, trebueşte ca ea să 
fie făcută în mod regulat. (Dalloz, Râp. 
Obligations, No. 1575; Su! pl., Obligations, 
No. 549; Alexandresco, YI p. 167, nota 2). 

(4, Astfel urmărirea nu e regulată când 
datoria eră cu termen şi acţionarea s'a fă- 
cut înainte de termen. (Demolombe, XXYI, 
No. 162; Larombitre, Obligations, Art. 
1198, No.'5; Dalloz, Râp., Ob igations, No. 
1375; Suppl., Obligations, No. 549; Baudry 
ct Barde, Obligations, II, No. 1142; Alexan- . 

"dresco, VI, p. 167, nota 2). 
15. Deasemenea, dacă fiind vorba. de 

o creanţă condiţională, acțiunea se face 
înainte de îndeplinirea condiţiunei. (De- : 
molombe, XXVI, No. 162; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 1142; Alexan- 
dresco, VI, p. 167, nota 2). 

(6, După altă părere, până în momen- 
tul când.nu s'a declarat neregulată ac- 
ționarea prin hotărire judecătorească, de. 
bitorul nu poate plăti datoria în mâinele 
oricărui creditor solidar. (Mass6 et Vergs, 
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sur Zachariac, III, $ 527, nota 3, p. 350; 
Dalloz, Rep. Obligations, No. 1375). 

7, Prin urmăriri, în sensul prevăzut 
de art. 1198 c. civ. [r. se îmjeleg, citarea 
în judecată, sechestrul, comandamentul. 
Dalloz, Rp, Obligaiions, No. 1574; Iuc, 
IL, No, 303; Baudry ct Barde, Obliga- 

tions, II, No. 1141). 
18. Echivalează'cu o urmărire, în sen- 

Sul prevăzut de art. 1198 ce. civ. fr, şi o 
simplă  somaţiune. (Duranton, XI, No. 
1173; Demolombe, XAVI, No. 164; Larom- 
bitre, Obligations, Art. 1195, No. 2; Bau- 
dry et Barde, Obligations, II, No. 1141), 

19. In dreptul civil român, o somaţie 
de plată sau un comandament nu pot îm- 
piedecă plata în mâna celorlalţi creditori, 
deoarece art. 1035 c. civ. rom, cere o ac- 
țiune în justiţie, spre desebire de art. 
1198 ce. civ. îr. care cere o urmărire, (A- 
lexandresco, VI, p. 167, nota 2). , 

0, Nu orice mod de stingere a obli- 
gațiunilor produce acelaş efect ca plata 
intregci creanţe făcută în mânele unuia 
dintre creditorii solidari. (Dalloz, Rp. 
Obligations, No. 1376). 

21, Dacă a avut loc un alt mod de 
stingere a obligaţiei în afară de plată, 
această “stingere nu are loc decât pentru 
partea creditorului solidar, faţă de care 
ca a operat. (Demolombe, XXVI, No. 144, 
151; Larombitre, Obligations, Ârt. 119, 
Na 10; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
1577; Suppl., Obligations, No.. 550). 
22, Potrivit dispozițiunilor art. 1198 al, 

2 c. civ. În. (1053-c. civ, rom.), remiterea 
de datorie făcută de unul dintre creditorii 
solidari, nu liberează pe debitor decât 
pentru partea acelui creditor, el fiind mai 
departe debitor către fiecare din ceilalţi 
creditori solidari pentru tot, scăzându-se 
numai partea creditorului care a făcut 
remiterea. emolombe, XXVI, No. 176, 
179; Larombitre, Obligations, Art, 1198, 
No. 11; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1377, 
2332; Suppl.,. Obligations, No. 530; Lau- 
rent, XVII, No. 265; Baudry et Barde, -O- 
bligations, II, No. 1152; Planiol, II, No. 
729; Alexandresco, VI, p. 168 ), . 

3. In caz de faliment al debitorului, 
creditorii solidari nu se pot reprezentă 
unii pe alţii la discutarea cererei de ad- miterea concordatului şi cereditorul care nu a fost chemat la operaţiunile falimen- tului are dreptul să facă o oziție la con- cordat. (Demolombe, XXVI, No. 178; Lyon- Caen et Renault, Droit commercial, VII, 
No. 593; Alexandresco, VI, p. 163, nota 2). 24. Creditorii solidari pot dovedi că - chitanța descărcătoare dată de unul din- tre ei pentru primirea întregei datorii dela 
debitor, ascunde o remitere de datorie, 
caz în care ea -va stinge datoria numai 
pentru partea creditorului care a dat chi- tanţa. (Duranton, XI, No. 174; Demolombe, 
XĂVI, No. 180, f8i: Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1198, No. 12; Demante et Col- 
met de Santerre, V. No. 150 bis, I;- Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 1577; Suppl., Obli- 
gations, No. 550). 
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25, Dispoziţiunile art. 1198 al. 2 e. civ. 
Îr. (1035 al. 2 c. civ. rom), privitoare la . 
efectele remiterei datoriei, îşi găsesc a- 
plicaţiunea la toate cazurile când credi- 
torul solidar dispune de crcanţă fără să 
fi primit plata ci în întregime. (Dalloz, 
Rep., Oblisations, No. 1378; Suppl., Obli- 
gations, No. 550). 
26. Astfel, dispoziţiunile acestui ali- neat al ari. 1198 c. civ. în, (1035 c. civ. 

Tom.), îşi găsesc aplicațiunea la un com- promis sau o tranzacție făcută de unul 
dintre creditorii solidari cu debitorul. (De- molombe, XXVI, No. 185 urm.; Larom- bitre, Obligations, Art. 1195, No. 15, 14; Demanie ct Colmet de Santerre, V, No, 150 bis, III; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 299. bis, text şi nota 9, p. 17; Dalloz; R€p.,. Obligations, No. 1578; Suppl., Obli- pations, No, 550: Laurent, VIE No. 269; 
luc, VII, No. 504; Baudry et Barde, O- bligations, II, No. 1156, 1157; Planiol, 

II, No. 729; Alexandresco, VI, p. 1714). 
21. Deasemenea, novaţiunca făcută de unul dintre creditorii solidari va fi vala- 

bilă numai pentru partea sa, ca neputând Îi opusă celorlalţi creditori solidari. (Du- ranton, XI, No. 176; Demolombe, XAVI, No. 185; Larombitre, Obligations, Art. 1198, No. 15; Demante ct Colmet de San- terre, V, No. 130 bis, III; Aubr et Rau, ed. 4-a, IV, $ 298 bis, p. 17; Da loz, Rp. - Obligations, No. 1578; Suppl., Obliga- tions, No. 550; Laurent, XVII, No. 269; Huc, VII, No. 304; Baudry ct Barde, O- bligations, II, No. 1156, 1157; Planiol, II, No. 729; Alexandresco, VI, p. 171). 
28, Novaţiunca sau tranzacţiunea în- cheiată cu debitorul pentru întreaga creanță numai de unul dintre creditorii solidați, după o părere, vor puică fi in- vocatitgi de ceilalţi creditori solidari, dacă au inol.es, deoarece protecția pe care le-o . acordă't)isca, nu se poate întoarce în de- . favoaredolor. .. (Larombitre,  Obligations, 

Art. 1195 No... 15,14; Aubry ct Rau, cd. 1-a, IV, S1298 bis, text şi nota 8, p. 17). 
29. După. altă părere, aceste acte nu au valoarei pentru ceilalți creditori soli-. „dari încă dela început, deoarece creditorul 

solidar care. le-a încheiat, a depăşit .pu- 
terile sale și actele sale nu mai pot fi validate. (Demolombe, XĂVI,. No. 187; De. mante et Colmet de Santerre, V, No. 130 bis, III; Dallez, REp.. Su PL. Obligations, No. 551; Laurent, XVII, No. 269; Huc, VII, No. 304; Baudry, et Barde, Obligations, II, No. 1158; Alexandresco, VI, p. 171). 30. Dispoziţiunile art. 1193 al. 2 e, civ, fr. (1035 al. 0 c. civ, TOm.), îşi găsesc a-= plicaţiunea şi la jurământul deferit debi-. torului de către unul din creditorii soli- dari, deoarece el - constitue întrucâtva o. - remitere de datorie pe cale de tranzacţie. (Demolombe, XXVI, No. 177; Larombiăre, bligations, Art. 1199, No. 11; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 150 bis, II; Aubry et Rau, cd, 4-a, IV, $ 298 bis, p. 17; Dalloz. Râp.. Obligations, No. 1578; Suppl., Obligations, No. 530; Laurent, 
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XVII, No. 266; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, II, No. 1153; Planiol, LI, No. 729; 
Alexandresco, VI, p. 168, 169). 

31. Debitorul nu poate, după o părere, 
să opue creditorului solidar care îl urmă- 
reşte, compensarea a ceeace i se datorește 
de către un alt creditor solidar decât pen- 
tru partea acestui creditor şi până la con- 
curenţa acestei părţi. (Mass cet Verge sur 
Zachariae, LII, $ 527, nota 7, p. 351; Dalloz, 
R€p., Obligations, No. _ 1380, 2690; Suppl, 
Obligations, No. 553; Laurent, XVII, No. 
26$; Alexandresco, VI, p. 172). 
29, După altă părere, compensaţia 

poate îi opusă pentru tot fiecăruia dintre 
creditorii solidari, deoarece este asimilată 

lăţii. (Duranton, XI, No. 178; Demolombe, 
VĂ VI, No. 192, 195; Larombicre, Obliga- 
tions, Art. 1198,“No. 8; Demante et Col- 
met de Santerre, V, No. 150 bis, IV; Au- 
bry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 298-bis, text 
şi nota 7, p. 17; Dalloz, Râp., Obliga- 
tions, No. 1350; Suppl., Obligations, No. 
555; Iuc, VII, No. 305; Baudry ct Barde, 
Oblisations, II, No. 1145). 

33, În această a doua părere, soluţiu- 
nea este acecaş, fie că compeusaţia este 
totală, fie că e _ parţială. (Demolombe, 
XAVI, No. 194; Baudry et Barde, Obli- 
gations, II, No. 1146). - ! 
34, Coniuziunea, după părerea domi- 

nantă, nu esie considerată decât ca un 
mijloc relativ, producându-şi efectele nu- 
mai în limita părţii creditorului solidar 
care a devenit moștenitorul debitorului sau 
debitorul a devenit moștenitorul credito- 
rului. (Demolombe, XXYVI, No. 19; XNIA, 
No 250; Mass6 cet Verge sur Zachariae, 

„5 

Obligations, No. 1381, 2793; Laurent, XVII, 
No. 270; Baudry et Barde, Obligations, 
II, No. 1165; Alexandresco, VI, „3172; 
Contra: Demante et Colmet de SCAterre, 
V, No. 130 bis, V). 0N.. 
35, Autoritatea de lucru juat faţă 

de unul dintre creditorii solida: *nu poate 
fi opusă celorlalţi creditori câr.l- ei dove- 
desc că hotărîrea, opusă ca lupu judecat, 
a îost dobândită prin :fraudă sau colu- 

„ziune sau când „creditorul' solidar a fost 
respins în -acţiunea introdusă contra de- 
bitorului prin o excepţiuue care “îi eră 

ÎN IN Ia . 
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527, nota 7, p. 551; Dalloz, RED 

Codul civil | 

personală. (Dalloz, Dâp., Obligations, No. 
1378; Suppl., Obligations, No. 552). 
36, Dacă însă nu a fost nici fraudă, 

nici coluziune, nici excepțiune personală 
contra creditorului solidar, după o părere, 
hotărîrea pronunţată între unul dintre 
creditorii solidari şi debitor va fi opoza- 
bilă şi celorlalţi creditori solidari, deoarece 
cererea (de plată a creanţei puteă fi făcută 
de oricare dintre creditorii solidari ca 
mandatar al celorlalţi şi aceştia trebuese 
să suporte consecinţele mandatului. (De- 
molombe, XĂVI, No. 189 urm.; Larom- 
bitre, Obligations, Art. 119S, No. 15; De- 
manie et Colmet de Santerre, V, No. 52$ 
bis, XXVII; Dalloz, Rep., Obligations, No. 
1578; Suppl., Obligations, No. 552; Bau- 
dry et Barde, Obligations, II, No. 1159 
urm.). 
37, După a doua părere, nici în acest. 

caz hotărîrea obţinută numai faţă de unul 
dintre creditorii solidari nu poate fi opusă - 
celorlalţi creditori. (Mass et Verge sur 
Zachariae. III, $ 527, nota 11, p. 351; 
Bonnier, Trait6 des preuves, No. 857; Au- 
bry et Rau, cd. t-a, LV, $ 208 bis, text şi 
nota 10, p. 17; Laurent, XVII, No. 271; 
Planiol, II, No. 729; Comp.: Alexandresco, 
VI, p. 109, 170). - 
38, In această de a doua părere, după 

unii autori, dacă hotărirea obținută nu- 
mai faţă de unul dintre creditorii solidari, 
este favorabilă, ceilalţi creditori se vor 
utcă prevală de ca. (Masst cet Verg€ sur 

/achariae, III, $ 527, nota 11, p. 331; Bon- 
nier, Trait6 des preuves, No. 887; Aubry 
et Rau, cd. i-a, 1V, S$ 298 bis, text şi nota 
10, p. 17; Alexandresco, VI, p. 169, 170). 
39, Creditorul solidar nu poate face 

nici un act de natură a prejudiciă drep- 
turile - celorlalți creditori, nici în cecace 
priveşte însăşi datoria, nici în ceeace pri- 
veşte accesoriile sale cum sunt ipoteca, o 
cauţiune, etc. (Demolombe, XĂVI, No. 158; 
Dalloz, Râp., Obligations, No. 1379; Bau- 
dry ct Barde, Obligations, II, No. 1154). 
40, Astfel, creditorul solidar nu poate 

acordă, fără voia celorlalţi creditori, un 
termen de plată debitorului. (Demolombe, 
NXXVI, No. 188; Dalloz. Râp.,: Obligations, 

"No. 1579; Baudry ct Barde, Obligations, 
IT, No. 1154). 

Art. 1036, — Actul care întrerupe prescripțiunea în privința 
unui din creditorii solidari, profită la .toți creditorii. (Civ. 642, 
643, 1038, „1045, „1046, 1863 urm., 1872, 1876: Civ. Fr. 1199). 

Text: fii.. Art. 1199. — "Tout acte qui interrompt la prescription â Pegard 
de Lun des er6anciers solidaires, profite aux autres ereaneiers. 

„INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acţiune 3, 12. | -] Indivizibilitate 10. 
Aplicaţiune 1, _ Intârziere 11. 
-Cauţiure 14, 15, Intrerupere 2, 3, 8,9. 
Comandament 3. -Ipotecă 14, 15, : 
Conservare 2, 6, 7 Moştenitori 5, 6,7, î 
Dobânzi 12, 13. Prescripţie 2, 3, 4, 8,9,10, 
Fidejusiune 14. Punere în intârziere 11. 

Recunoaştere de datorie 

Renunţare 4, 15 
Sechestru 3. 

Servitute 10, 
Solidaritate 1 urm, 
Suspendare 8, 9, 10, 

Doctrină, 

(. Dispoziţiunile art. 1036 c. ci. rom. 
constituesc o aplicare a principiului : în- 
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" Obligations, No. 

  

Codul civil 

scris în art. 1058 c, civ. rom. (Alexan- 
dresco, VI, p. 172), 

2. Orice act de natură a conservă 
creanța faţă de unul dintre creditorii so- 
lidari, profită tuturor celorlalți creditori; 
astlel sunt: întreruperea prescripției, re- 
cunoaşterea datoriei făcută de către: de- 
bitor. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1583; 
Suppl., Obligations, No. 554; Alexandresco, 
VI, p. 172). ” 

Sa Intreruperea prescripției faţă de u- 
nul dintre creditorii solidari profită ce- 
lorlalţi creditori, oricare ar fi natura ac- 
tului întrerupător, fie că întreruperea este 
naturală, fie că ca rezultă dintr'o acţiune 
în justiţie, dintr'un comandament, din- 
tr'un sechestru, fie că rezultă din recunoa- 
şterea debitorului sau a posesorului. (De- 
molombe, NXVI, No. 168; Larombitre, O- 
bligations, Art. 1199, No. 1; Aubry et Rau, 
cd. 4-a, IV, $ 208 bis, p. 16; Laurent, XVIL, 
No. 263; Baudry cet Barde. Obligations, 
II, No, 147; Planiol, II, No. 729). 

4, Renunţarea expresă sau tacită a de- 
bitorului la prescripția câștigată, în fa- 
voarea unuia dintre creditorii solidari, 
orofită şi celorlalţi creditori. (Demolombe, 
AVI. No. 169; Larombicre, Obligations, 
Art. 1199, No, 2; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, ÎI, No. 1147; Alexandresco, VI, p. 
175). 

5, Un act emanat dela moştenitorii u- 
„nula dintre creditorii solidari nu are a- 
“<elaş efect ca actele emanate dela unul 
dintre creditorii solidari, ci operează nu- 
mai pentru partea sa deoarece între mo- 
ştenitori creanţele se divid, (Larombitre, 
Obligations, Art. 1199, No. 4; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 298 his, text şi nota 
6, p. 16; Dalloz. Rp. Obligations, No. 
1585; Laurent, XVII, So, 203; Baudry et 

. Parde, Obligations, II, No. 1148). 
6. Această parte însă, după o părere, 

este conservată de moştenitor în favoarea 
creditorilor solidari şi va trebui să se îm- 
partă între toți. (Delvincourt, II, p. 500, 
note; Larombicre, Obligations, Art. 1199, 
No. 4; Aubry ct Rau, ed. -a, [V, $ 295 
bis, text şi noia 6, p. 16; Dalloz, Râp. 

1583; Baudry cet Barde, 
Obligations, II, No. 1148). 

7„ După altă părere, partea conservată 
va profită numai moștenitorului care a 
fost diligent, deoarece el nu poate fi pre- 
judiciat de neglijenţa celorlalţi. (Duran- 
ton, “XI, No. 150; Dalloz, Râp, Obliga- 
tions, No. 1383). 

8. Dispozijiunile art. 1199 ce. civ, fr, 
(1056 c. civ. rom.), privitoare la întreru- 
perea prescripţici, după o părere, îşi gă- 
sesc aplicațiunea şi la suspendarea pre- 
scripției, aşă încât prescripțiunea_suspen- 
dată în favoarea unuia dintre creditorii 
solidari va folosi și celorlalţi creditori. 
(Duranton, XI, No. 180; Demolombe, 
ANVI, No. î7i; 
Art. 1199, No. 3). 

9, După altă părere dominantă, dispo- 
zițiunile art. 1199 e. civ. fr. (1036 e, civ, 
rom.), sunt de strictă aplicare și nu-și 

Larombitre, Cbligations., 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE 

„AVI, No. 173; 

Art. 1036 

găsesc aplicaţiunea decât la întreruperea 
prescripțiunei iar nu şi la suspendarea ci 
care constitue un beneficiu - personal de 
care se poate prevală numai creditorul 
solidar în persoana căruia există cauză de 
suspendare. (Massc et Verg€ sur Zachariae, 
LI, S 527, nota 13, p. 352; Troplonsg, Pre- 

scription, Îl, No, 739; Mourlon, Îl, No. 1245; 
emante et Colmet de Santerre, Y, No. 

151 bis, II; Aubry et Rau, ed. d-a, LV, 
$ 293 bis, text și nota 11, p. 18; Dalloz, . 
I€p., Suppl., Obligations, No. 554; Lau- 
rent, vIb No. 264; NXXII, No. 74 bis; 
Iuc, VII, No. 507: Baudry et Barde, O- 
bligations, IL, No. 1149; Baudry et Tissier, 
1 rescriptiou, No. 465; Alexandresco, VI, p. 
175). ” 

10. Dacă însă dreptul care aparţine 
la mai multe persoane este indivizibil, 
cum-ar [i o servitute, suspendarea pre- 
scripțiunei în privinţa unuia dintre cre- 
ditori, va. folosi şi celorlalţi creditori. (Du-. 
ranton, XI, No. 259; Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1225, No, 11; Troplong, Pre- 
cription, II. No. 657; Mourlon, II, No. 1243; 
Aubry et Rau, ed. t-a, IV, $ 304, p. 52, 
55; Baudry cet Tissier, Prescription, No. 
404; Alexandresco, VI, p. 173). 

1(. Punerea în întârziere a debitorului 
efectuată de unul dintre creditorii soli- 
dari, profită şi celorlalți creditori. (Pla- 
niol, al No. 729; Alexandresco, VI, p. 173). 

12. Cererea de dobândă făcută de unul 
dintre creditorii solidari, face. să curgă 
dobânzile şi în favoarea celorlalţi creditori. 
(Demolombe, XXVI, No. 172; Larombitre, 

„ Obligations, Art. 1198, No. 9; Demante et 
Colmet de Santerre, V, No. 151 bis, L; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, £ 298 bis, p. 16; 
Dalloz, Rp. Obligations, No. 1582; Lau- 
rent, XVII, No. 262: Iluc, VII, No. 307; 
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1159; 
Planiol, II, No. 729; Alexandresco, VI, p. 
175, 174). 

13. Convenţiunea făcută de unul dintre creditorii solidari cu debitorul prin care se stipulează dobânzi la o creanţă solidară, 
rofită şi celorlalţi creditori. (Demolombe, 

arombicre, Obligations, Art, 119$, No. 9; Baudry et Barde, Obli: 
Bations, LI, No. 1159; Alexandresco, VI, 
p. 175, 174). 

14. Convenţiunea făcută de unul 'din- 
tre creditorii solidari prin care se stipu- 
lează garanţii suplimentare la creanța so- lidară, cum sunt ipoteci, cauţiuni, ete. 
vrofită şi celorlalţi creditori, (Demolombe, 
AXAVI, No. 174, 13; Larombiere, Obliga- 
tions, Art. 1198, No. 14;-Baudry st Barde, 
Obligations, II, No. 1151; Alexandresco, VL pe ZA 

(15, In acest caz, creditorul care ar fi stipulat asemenea garanţii nu mai poate să renunţe la cle în dauna celorlalţi cre- ditori, chiar dacă ci nu ar fi declarat expres cd vocse să se: foloseascii de aceste zaranţii.: (Demolombe, XXYI, No. 174, 175; Larombiere, Oblizations, Art. 1198, No, 14: Mourlon, II, No. 1245; Alexandresco, VI, p. 174). 
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Art, 1037-1033 DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE „Codul civil 

Art. 1037. — Creditorul solidar, care a primit toată datoria, : 
este ținut a împărți cu ceilalți cocreditori, afară numai de va probă 
că .obligațiunea este contractată numai în interesul său!). (Civ. 
1034 urm, 1053, 1054). 

Doctrină, 

1. Dispoziţiunile art. 1037 ce. civ. rom. 
nu există în codul civil francez; cu toate 
acestea, soluţiunea aceasta este admisă de 
toți autorii și în Franţa. (Alexandresco, 
VI, p. 165, nota 1).. 

5, Creditorii solidari sunt consideraţi 
asociați în ceeace priveşte beneficiul 
creanjei şi creditorul solidar care primeşte 
plata întregei creanţe este considerat că 

-nu o primeşte în baza propriului său 
drept, ci în baza unui mandat dat dela 
„ceilalţi creditori solidari, de a primi pentru 
ei ceeace excede partea sa din creanţă. (De- 
molombe, XXXVI, No. 131, 144; Larombitre, 

" Obligations, Art. 1197, No. 15; Demante. 
et Colmet de Santerre, V, No. 128 bis, I; 
Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 298 bis, text 
și nota 4, p. 16; Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 1567; Suppl., Obligations, No. 547; 
Laurent, XVII, No. 258; Baudry et -Barde, 
Obligations, II, No. 1164; Alexandresco, 
VI, p. 165, nota. 1,:166). 

9. Creditorul solidar care a primit în- 
treaga creanță este obligat se dea soco- 
teală fiecărui creditor solidar de partea sa 
din creanţă. (Larombitre, Obligations, Art. 
1197, No. 20; Demante et Colmet de San- . 
terre, V, No. 128 bis, II; Aubry ct Rau, 

- ed. d-a, IV, $ 298 bis, text și nota 13, p. 
18; Laurent, XVII, No, 272; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 1164; Alexan- 

„ dresco, VI, p. 163, nota 1). 
4. In lipsă de convenţiune specială, be- 

neficiul creanjei se va împărţi între toţi 
creditorii solidari în părți egale şi virile. 
Demolombe, XXVI, No. 117; Larombitre, 
bligations, Art, 1197, No. 20; Aubry'et 

Rav, cd 4-a, IV, $ 298. bis, text şi nota 
"12, p. 17; Dalloz, Râp., Obligations, No. 

1585; Baudry et Barde, Obligations, II, 

No. 1165; Planiel,' II, No. 730; Alexan- 
dresco, VI, p. 166). 

5, Această regulă constitue numai o 
prezumpţiune și creditorii solidari pot 
conveni ca părțile să fie neegale şi chiar 
ca unul dintre creditori să ia întreaga 
creanță; existența convenţiunei contrare 
prezumpțiunei, va trebui să fie dovedită 
de creditorul solidar care o invoacă și do- 
vada nu va putcă fi făcută decât potrivit 
dispoziţiunilor art. 1541 c. ciw. în. (1191 
c. civ, rom.). (Demolombe, XXVI, No. 148, 
149; Larombitre, Obligations, Art. 1197, 
No. 20; Aubry ct Rau, cd. s-a, IV, $ 298. 

“bis, text şi nota 12, p. 17; Dalloz, Rep, 
Obligations, No. 1385; Baudry ct Barde, 
Obligations, II, No. 1165; Alexandresco, 
VI, p. 166). 

6, Dacă obligaţiunea este declarată 
nulă faţă de unul sau unii din creditorii 
solidari, şi dacă anularea parţială nu a- 
duce micşorarea corespunzătoare a obli- 
gaţiei, părţile acestor creditori vor folosi 
celorlalţi creditori solidari, faţă de cari o- 
Llizajia a rămos valabilă. (Demolombe, 
XXVI, No. 130; Larombitre, Obligations, 
Art. 1197, No. 21). 

I.„ Creditorul solidar care poate primi 
întreaga creanță poate primi şi o parte 
din ca, însă în acest caz, debitorul va tre- 
bui să plătească şi restul creanţei tot a- 
cestui creditor iar nu celorlalţi creditori 
solidari. (Demolombe, XXVI, No. 155; Bau- 
dry et Barde, Obligations, II, No. 1135). 

8. In cazul când creditorul solidar care - 
putcă primi întreaga creanţă, a primit 
plata parțială, el datorește socoteală co-. 
creditorilor săi despre partea primită chiar 
dacă cuantumul ci nu ar întrece partea sa 
virilă din creanţă. (Demolombe, XXVI, No. 
156, 157; Larombitre, Obligations, Art. 
1197, No. 20; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, II, No. 1136, 1166). 

 Axt, 1038. — Creditorul solidar reprezintă pe ceilalți cocre- 
ditori, în toate actele care pot aveă de efect conservarea obliga- 
țiunei?). (Civ. 1036, 1056, 1216, 1217, 1218, 1532). 

Bibliografie (continuare). | 

RAPORT M., Notă sub C. Apel Douai, + Mai 1926, Jurispr. Gen, 1926, No, 1809. 

Doctrină, .! 

4. Dispoziţiunile art. 1038 c. civ. rom, 
nu există în dreptul civil francez, însă 

soluțiunea aceasta este admisă de autorii 
francezi.  (Alexandresco, VI, p. 165, 
nota 2). 
- 9, Jurământul deferit de unul dintre 

1) Cuprinsul art. 1037, nu există în codul civil francez. El este o inovaţie a legiuitorului nostru, 
2) Cuprinsul art. 103, nu există în codul civil francez, El este o inovaţie a legiuitorului nostru. 
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Codul civil 

“creditorii solidari şi refuzat de debitor 
sau jurământul prestat de creditor după 
propunerea debitorului, foloseşte tuturor 
Lreditorilor solidari deoarece în aceste ca- 

$ 2. Despre obligaţiunea 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Art. 1039-1040 o
 

zZuri, creanța este conservată iar nu în- 
„străinată. (Alexandresco, VI, p. 169). 

3, A se vedeă: art. 1036 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

solidară între debitori. 

Art, 1039. — Obligaţiunea este solidară din partea debitorilor, 
când toţi s'au obligat 
constrâns pentru totalitate, şi că 

la acelaș lucru, astfel că fiecare poate fi 
plata făcută de unul din debitori, - liberă şi pe ceilalți către creditor, (Civ. 1034, 1047, 1048,1056, 1059, 

1060 urm., 1136, 1137, 1140, 1141, 1155, 1215, 1551, 1872; Pr. civ. 142; C. com. 42, 106, 114, 118, 127, 194, 203, 277,301, 339, 389, 393, 398, 6174; Civ. Fr. 1200). - .. 
Tezt. fr. Av. 1200. — Il y a solidarit€ de la, part des debiteurs, lors- qu'ils sont obligcs ă une mâme chose, de maniăre que chacun puisse &tre contraint pour la totalite, et que le paiement fait 

ertancier. 

Doctrină. 

Î. Pentru existenţa solidarităţii dintre 
debitori, trebucşie, potrivit dispoziţiunilor 
art. 1200 c. civ. îr. (1039 c. civ. rom.), ca 
prestațiunea, lucru sau fapt, care face 
obicctul obligajiunei să fie identic acceaş 
pentru toţi debitorii şi ca fiecare să fie 
constrâns la executarea obligaţiuni pen- 
tru tot, iar plata făcută de unul singur 
să libereze pe toţi ceilalţi faţă de creditor, 
(Pothicr, Oblizatione. II, No. 265; Demo- 
lombe, XAVI, No. 204;. Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1200, No. 2; Dalloz. Rt. O- 
ligations, No. 1386: Laurent, XVII, No. 

28; Alexandresco, VI, p. 175 urm.). 
2, Rațiunea dispozițiunilor art. 1200 e. 

civ, În. (1039 c. civ. rom.), este că debitorii 
solidari trebuesc să fie socotiți asociaţi şi 
că pentru ceeace întrece parica lor con- 
tributivă din datorie, ei sunt mandatarii 
coobligaţilor lor. (Larombitre, Obligations, 

" Art, 1200, No, 4, Art, 1203, No. 1; Demante 
et Colmet de Santerre, V._No. 159 bis, I; 

"Aubry ct Rau, cd. s-a, IV, $ 278 ter, p. 
283, 50; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1367; 
Suppl., Obligations, No. 547; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 1213; Planiol, 

„II, No. 750 urm.; Comp.: Alexandresco, 
VI, p. 178). 

3, Mandatul dintre codebitorii solidari 
nu se întinde la actele care au de rezultat 
de a crcă în sarcina debitorilor obliga- 
țiuni noui, sau de a face condiţiunea lor, 
astfel cum rezultă din titlul constitutiv al 
obligaţiei, mai rea sub orice raport. (La- 
rombicre, Obligations, Art. 1205, No. 1; 

par un scul libtre les .autres envers le 

Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
„139 bis, I; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 398: 

ter, text şi nota 30, p. 50). - 
„du Solidaritatea din pariea debitorilor 
poate rezultă nu numai din voința ex- 
presă a părţilor adică din convenţie sau 
din testament, ci în unele cazuri şi din 
lege. (Alexandresco, VI. p. 175). 

5, Obligaţiunea solidară pentru debi- 
tori se ascamănă cu obligaţiunea indivi- 
zibilă însii se deosebește de ca, deoarece 
în obligaţiunea indivizibilă, necesitatea în 
care se află fiecare debitor de a plăti în- 
treaga datorie rezultă din însăşi natura 
obligaţiei care nu poate fi executată par- 
țial, pe când în obligaţiunea solidară fie- 
care debitor este obligat la executarea în- 
tregei obligaţiuni, deoarece o datorește ca 
şi cum ar fi singur debitor şi pentrucă 
el reprezintă pe toţi ceilalți debitori în 
toate actele care au de efect stingerea sau 
micşorarea obligaţiuni. (Alexandresco, VI, p. 175, 176). | | 

6, Pentru existenţa solidarităţii, credi- 
torii. trebuese să fie obligaţi în acelaş . 
timp și prin acelaş act, deoarece altfel 
nu ar există o legătură comună; totuş so- 
luţiunea poate rezultă şi din două acte 
deoscbite încheiate în diferite timpuri 
„dacă aceste acte se referă unul la altul 
şi formează un singur act. (Duranton, XI, 
No. 188; Demolombe, XXVI, No. 206; La- 
rombitre, Obligations, Art. 1200, No. 5, 6; 
Demante et Colmet de Sanierre, V, No. 
154 bis, II; Laurent, XVII, No. 279; A- 
lexandresco, VI, p. 176, 177). 

Art. 1040. — Debitorii solidari se pot obligă sub diferite mo- 
dalități, adică: unii pur, alţii sub 
(Civ. 1004 urm, 1022 urm.; Civ.: 

o condițiune și alţii cu termen. 
Fr. 1201), 

- Text. fr. Art. 1201. — L'oblivation peut €tre solidaire quoique Pun des 
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Art, 1041 DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Codul civil 

debiteurs soit oblige differemment de Pautre au paiement de la meme chose; 
“par exemple, si Pun “n'est. oblige que conditionnellement, tandis que l'engagement , d : : : 

de Vautre est pur et simple, ou si lun a pris un terme qui n'est point accordt 
a Pautre. 

Doctrină, . 

|, In cazul când unul dintre debitorii 
solidari este obligat sub condiţiune sau 
cu termen, iar ccilalţi debitori sunt obli- 
gaţi pur şi simplu, condiţiunea sau ter- 
menul care împiedecă -urmărirea debito- 
rului obligat sub aceste modalităţi, înainte 
de îndeplinirea termenului sau condiţiu-. 
nuci, nu împiedecă urmărirea celorlaţi de- 
bitori obligaţi pur şi simplu. (Dalloz, R&p., 
Obligations, No, 1557; Suppl., Obligations, 
No. 555; Huc, VII, No. 316; Alexandresco, 
VI, p, 172). - 

9, Din principiul pus în art. 1201 c. civ. 
Îr. (4040 c. civ. rom.), rezultă că incapacita- 
tea unuia dintre debitorii solidari nu in- 
fluențează valabilitatea obligaţiunilor con- 
iractate de ceilalţi debitori, deoarece în 
acest caz, numai incapabilul se va puteă 
prevală pe cale de excepţiune de starea sa 
de incapacitate. (Demolombe, XAVI, No. 
214; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 208 ter, 

“p. 24; Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. 154 bis, I; Dalloz, R€p., Obligations, 
No. 1557: Suppl., Obligations, No. 555; 
Laurent, XVII, No. 286; Huc, VII, No. 508; 
Alexandresco, VI, p.. 178). si 

3, Deasemenea, acceaş soluţiune va a- 
veă loc în cazul când obligațiunea unuia 
dintre debitorii solidari este supusă unei 
cauze de anulare pentru vicii de consim- 
țământ. (Demolombe, XXVI, No. 214; Au- 
bry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 208 ter, p. 24; 
Demante cet Colmet de Santerre, V, No. 
154 his, I; Laurent, XVII, No. 256; Huc, 
VUL, No. 508; Alexandresco, VI, p. 178). 

du Deasemenea, din acelaş principiu re- 
zultă că în cazul când Sau obligat con- 
junct, cu sau fără solidaritate un comer- 
ciant şi un necomerciant, pentru un act 
care nu este comercial prin natura lui, 
obligaţia comerciantului este comercială 
iar obligaţiunca necomerciantului va fi 
civilă. (Dalloz, Rep., Acte de commeree, 
No. 594 urm: Compâtence comimerciale, 
No. 141). 

5, Solidaritatea nu constitue un obsta- 
col ca debitorii solidari să fie obligaţi a 
plăti în locuri “deosebite. (Pothier, Obli- 
gations, IL, No. 265; Demolombe, NAYI, 
No. 215; Demante ct Colmet de Santerre, 
V, No. 154 bis, I; Alexandresco, VI, p.- 
177). 

Art. 1041. — Obligațiunea solidară nu se presumă, trebue 
să fie stipulată expres; această regulă nu încetează decât numai 
când obligațiunea solidară are loc de drept, în virtutea legei. (Civ. 
347, 348, 918, 998 urm., 1003, 10309, 1053, 1059, 1065, 1510, 1520,. 
1543, 1551, 1571; C. com. 42, 98, 106, 114, 118, 127, 149, 194, 203, 

217, 301, 339, 389, 393, 398, 674; Pr. civ. 142; Civ. Fr. 1202). 

_ Teat. fr. Art. 1202. — La solidarite ne se presume point; îl faut qu'elle 
soit expressement stipulte. e 

„.. Cette r&gle ne cesse que dans le cas ou la solidarit6 a lieu de plein droit, 
en vertu d'une disposition de la loi. " 
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Reneficiu de diviziune 7,8, aranţie 3, ină 
Cheltueli 33, 34, 35, Gica 35, Doctrină. 

" Hotărire 13, Ă 
Inceput de dovadă 10. 
Îndoială 2, -. 
Intenţiune 10, 
Interes 19, 
Legat 1. 

Comerciale afaceri 14—18, 
2 „ Solidaritatea poate să rezulte nu. 

numai dintr'o convenţiune, ci dintr'o dis- 
pozițiune testamentară prin care se obligă 
pe moştenitori să predea solidar un legat. 

Construcţie +. 
Convenţiune 12, | 
Coproprietate 4, 
Cuasi-contracte 29, 
Culpă 3. Locaţiune 7, - : : : 7 N 
Daie interese 30, 31, 32, | Noştenitori'4- . (Pothier, Obligations, IÎ, No. 269; Demo- 

43, 35. Obligaţie comună ff. lombe, SXVI, No. 220; Larombitre, Obli- 
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Codul civil 

gations, Art, 1202, No. 3, ti; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 155 bis, L; Au- bry et Rau, cd. j-a, IV, $ 208 ter, text şi 
nota 2, p. 19; Laurent, XVII, No. 276; Iluc, V, No. 311; Baudry ct Barde, Obligations, 
IM, No. 1172; Planiol, IMI, No, 73%; Alexan- dresco, VI, p. 158, text şi nota 3). 

2, Solidaritatea trebueşte să fie prevă- zută în mod expres fie că este vorba de o dispozițiune  testamentară, fie că este 
vorba de o convenţiune, deoarece ca nu se prezumă, iar în caz de îndoială, liecare 
debitor va fi obligat numai pentru partea sa. (Pothier, Obligations, No. 265; Demo- lombe, XĂVI, No. 222; Demante et Colmet de Santerre, Y, No. 135 bis, L; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 295 ter, P, 2: Dalloz, Rp. Obligations, No, 1353; SuppL., Obli- ations, No. 558; Laurent, AVII, No. 280; Înue. VII, No, 309; Baudry ct Barde, Obli- gations, II, No. 1173; Planiol, LI, No. 73, 
736). 

3, În cazul când cumpărătorii sau o- bligat faţă de vânzători, solidar la plata preţului, nu rezultă în mod necesar, cil există solidaritate între ci în privinţa o- biigaţiunei de garanție, (Durantou, XL, No. 169; Demolomie, XAVI, No. 226; "Iro- plonz. Vento, No. 455; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 298 ter, text şi nota 10, p. 23; Laurent, XVII, No, 282). 
das Deaseinenca, în cazul când doi co- Proprietari ai unui imobil au angajat fie- care direct sau prin unul dintre ci, lu- crători și au cumpărat materiale pentru facerea de lucrări la imobilul comun, 0- bligaţiunca lor, afară de convențiune con- trară nu este solidară, ci este divizibilă şi fiecare dintre ei va fi obli at numai pentru partea sa. (Demolombe, XXVI, No. 227; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 298 ter, test şi nota 11, p. 2%; Laurent, XVII, No. »9]. ” . ” 
5. Pentru existența obligaţiunei soli- dare între debitori, nu este necesar să se întrebuințeze termeni sacramentali; expre. Siunile de solidar sau solidaritate pot fi înlocuite prin expresiuni echivalente. (oul. licr, VI, No. za: Duranton, XI, No. 190; Demolombe, XXVI, No. 229 urm.; Larom- icre, Obligations, Art. 1202, No. 4 urm.; Mourlon, IĂ, No. 1240, 12%; Demante et Colmet de Santerre, Y. No. 155 bis, |; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 298 ter, text şi nota 12, p. 22; Dalloz, Rep. Obligations, 0. 1555; Suppl, Obligations, No. 539; Laurent, XVII, No. 281; Huc, VII, No. 309; Baudrv et Barde, Obligations, ” II, No. 1174; Alexandresco, VI, p. 158, 159). 6, Astfel sunt considerate ca expresiuni care cuprind solidaritatea, expresiunile: „unul pentru altul“, 

tot“, „fiecare pentru tot”, „unul pentru i „toți Reniru unul”. (Dalloz, Rp. Obligations, No. 1553; Suppl, Obligations, No. 539; Alexandresco, VI, p. 159). „ vCasemenca, echivalează cu o clauză expresă de solidaritate, xenunţarea din partea a doi locatari căire proprietar la orice beneficiu de discuţiune şi de divi- 

19505. Codul Civil adnotat. — VIL,. 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE 

„Suppl, 

(041 e. civ, 

„un Singur pentru - 
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ziune. (Demolombe, AAVI, No. 231; Lu= rombitre, Obligations, Art, 1202, No. 5; Laurent, XVII, No. 251; Huc, VII, No. 309; Alexandresco, VI, p. 159). e $. lenunţarea fidejusorilor la benefi- ciul de discuţiune şi la -beneficiul de di- viziune nu atrage neapărat ideea de solida- ritate, (Alexandresco, -VI, p. 159). "9, Simpla declarațiune din partea unui ebitor că sa obligat conjunct cu alții a plăti acecaş sumă de bani unui creditor, nu îl constitue debitor solidar, în lipsă de altă clauză. (Demolombe, XXVI, No. 225; Aubry cet Rau, ed. d-a, IV, $ 298 ter, nota 12, p. 22: Laurent, XVII, No. 231; Alexandresco, VI, P. 159, 160; Contra: Toullier, VI, No. 721). 
10. Pentru determinarea intenţiunci părților contractante de a stabili solida- ritatea între debitori, vor servi împreju- 

rările în care a fost făcut actul, cu con- dițiunea ca din acest act să rezulte un 
început de dovadă. (Dalloz,: R€p., Suppl, Obligations, „No, 540; Baudry ct Barde, 
Obligations, II, No. 1179; Planiol, II, No. 
739). 

([. Sa decis că chiar dacă părţile nu 
şi-au manifestat în mod expres voinţa, 
există solidaritate în faptul că obligaţiu- 
nea contractată a fost comună la două 
sau mai multe persoane şi dacă este greu 
să li se desemneze o parte în datorie. (Dal- 
loz, Râp.. Obligations, No. 1553 urm; 

Obligations, No. 541; Contra: 
Laurent, XVII, No. 284; Iluc, VII, No. 309). 

12. Tribunalele vor apreciă în .mod su- 
veran dacă” există sau nu solidaritate, (A- 
lexandresco, VI, p. 159, nota 2)... 

13. llotărirea care pronunţă condam- 
narea mai multor persoane a plăti o da- torie. toți împreună,. iar nu solidară, nu implică solidaritate. (Alexandresco, VI, p. 
160, nota 1). ” ” 

(4. Regula din “art. 1202 ce. civ. fr. 
rom.), potrivit căreia, obli- 

gaţiunea -solidară nu se prezumă, ci. ţre- 
bucşte să fie stipulată în mod expres, după o părere, îşi găseşte aplicaţiunea nu numai în materie civilă, ci. chiar şi în 
materie comercială. (Massc, Droit com.- 
mercial, III, No. 190$S urm.; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1358 urm.; SuppL, Obli- 
ations, No..5412; Laurent, XVIÎ, No. 285; 
uc, VII, No. 309). 
15, După altă părere, 

nu-şi găsește aplicaţiunea 
mercial 

accastă regulă 
în materie co- 

ă. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 
"1358; Baudry et Barde, Obligations, II, 

a No. 1175; *Taller, Trait6 €lEmentaire de droit commercial, No. 1055; Lyon-Caen et. 
“Renault, Traite de droit ' commercial, III, 
No. 38; Planiol, II, No. 770). e "16, In materie comereială, solidarita- 
tea va fi admisă mai ușor decât în materie 
civilă. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1360), -. | a 
"17, În dreptul .român, potrivit dispozi- 

țiunilor art. 42 din codu comercial, so- 
lidaritatea există de drept cel puţin pen:, 
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Art, 1042 

tru debitori, în materie comercială. (A- 
lexandresco, VI, p. 158, nota 1). 

18, Această prezumpţiune de solidari- 
tate în dreptul român, în materie co- 
mercială, este numai juris tantum şi poate 
îi combătută 
prin orice mijloc de probă, de către cel 
care are interes ca obligaţia să nu fie so- 
lidară. (Alexandresco, VI, p. 158, nota 1). 

19. Debitorul principal are dreptul să 
conteste solidaritatea cu ceilalţi debitori şi 
nu i se poate opune că nu are nici un 
interes, deoarece solidaritatea le creează 
debitorilor o situaţiune dezavantajoasă. 
(Dalloz, Rp, Suppl., Obligations, No. 
44). 

20, Solidaritatea poate rezultă direct 
dintrun text de lege iar nu din conven- 
țiune, în care caz ca se numeşte legală. 
Dalloz, : Râp., Obligations, :No. 1465; 
uppl., _ Obligations, No. 587; Alexan- 

dresco, VI, p. 160). 
2 |. Nu există nici un caz de solidari- 

tate legală între creditori, însă există nu- 
meroase cazuri de solidaritate legală între 

„debitori. (Demolombe, XAYI, No. 132; Dal- | 
loz, Rep., Obligations, No. 1465; Suppl. 
Obligations, No. 587; Laurent, XVII, No. 
254;.Huc, VII, No. 501; Alexandresco, VI, 
p. 160). . 
29, Codul civil român: prevede nume- 

roase cazuri de solidaritate legală între 
debitori; astfel, în art. 347, 548, 918, 1005, 
1551, 1571. ete. (Alexandresco, VI, p. 160). 
23, Cele mai numeroase cazuri de so- 

lidaritate legală între debitori, sunt pre- 
văzute în codul de comerţ; astfel avem 
solidaritate legală în următoarele articole 
din - codul comercial român: 42, 98, 106, 
127, 149, 194, 205, 277, 501 $ ultim, 359, 
389. 393, 398, 674, etc. (Alexandresco, VI, 
p.. 160), ” - 

24, Solidaritatea legală, după o pă- 
-_rere, produce aceleaşi efecte ca şi solidarita- 

tatea convențională, deoarece dispoziţiu- 
nile art. 1202:c. civ. fr. (1041 c. civ. rom), 
sunt generale şi nu fac nici o distincțiune: 
(Toultier, VI, No. 729; X, No. 205; Demo- 
lombe, XXVI; No. 286 urm.; Dalloz, Râp., 
Obligations, No. 1468; Suppl., Obligations, 
No. 588; Laurent, XVII, No. 315 urm.; Huc, 
VII, No. 514, 530, 531; Baudry ct Barde, 
Obligations, II, No. 1292 urm.; Planiol, II, 
No. 777 urm.). 

- 25, Distincţiunca între solidaritatea le- 
gală -perfectă şi :imperfectă nu are nici 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE 

rin dovada contrară făcută : 

Codul civil 

o zafiune, (Alexandresco, VI, p. 161, 218, 
219). 
26. Ca şi solidaritatea convenţională, 

solidaritatea legală nu se prezumă. (De- 
molombe, XXVI, No. 251; Laurent, XVII, 
No. 288). 
27, Solidaritatea legală, după o părere, 

nu poate există decât în virtutea unei 
dispozițiuni exprese a legei care trebueşte 
interpretată în sens strict. (Demolombe, 
XXAVI, No. 251; Laurent, XVII, No. 288; 
Huc, VII, No. 315). 
28. După altă părere, solidaritatea le- 

gală poate există fără o dispoziţiune le- 
ală care să o prevadă în mod expres, 
iind deajuns dacă o dispoziţiune de lege 

atribue în mod virtual efectul solidarităţii 
unui fapt juridic. (Aubry ct Rau, cd. 4-a, 
IV, $ 298 ter, text şi nota 15, p. 22). 
29, In materie de quasi-contracte nu 

este admisă, în grincipiu, solidaritatea. 
Dalloz, Rep, bligations,' No. 1485; 
uppl., Obligations, No. 598). 
30. Dacă obligaţiunea este solidară, 

condamnarea coobligaţilor la daune-inte- 
rese, pentru ncexecutarea convențiuncei, va 
fi solidară. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 
1486). . - ” 
„31, Dacă însă obligaţiunea nu este so- 

lidară, condamnarea coobligaţilor la daune- 
interese pentru ncexccutarea convențiunei 
nu va [i solidară, ci fiecare coobligat va fi 
condamnat proporţional cu partea sa din 
datorie. '(Dalloz, Râp., Obligations, (No. 
1455: Suppl., Obligations, No. 598), 

9, Dacă lucrul datorii a pierit din 
culpa unuia dintre creditori, el va fi o- 
bligat la plata tuturor daunelor-interese. 
(Dalloz, Rp., Obligations, No. 1456). 
38, In principiu, condamnarea la chel- 

tueli în materie civilă sau comercială, nu 
poate fi solidară. (Dalloz, Rep., Obliga- 
tions, No. 1458; Suppl., Obligations, No. 
00). . " 

Zi, Condamnarea va fi solidară dacă 
cheltuelile sunt date cu titlu de daune: 
interese şi ca reparaţii a prejudiciului cau- 
zat. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 1459; 
Responsabilite; No. 450). 
35, Deasemenea, condamnarea va fi 

solidară dacă cheltuelile sunt accesoriile 
daunelor-interese' sau a unor condamna- 
jiuni principale pronunțate solidar. (Dal- 
oz, Rep., Obligations, No. 1489; Suppl, 
Obligations, No. 600). 

G, A se vedea: art. 1005 din codul 
civil cu notele respective. 

Art, 1042. — Creditorul unei obligaţiuni solidare, se poate 
adresă la acela care va voi dintre debitori, fără ca debitorul să 
poată opune beneficiul de . diviziune). (Civ.: 1049, 1065, 1666, 
1667; Civ. Fr. 1203). 

Text. fr. Art. 1203. — Le ertaneier, d'une obligation contracte solidaire- 

  

„2 1) „Beneficiu de diviziune“ este facultatea ce o are un creditor de a-şi împărți cererea sa, încât fiecare 
din cei obligaţi să poată plăti numai partea ce datoreşte fiecare personal, - 

. 
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Codul civil DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Art. 1043 
ment peut s'adresser â celui des debiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse ]ui opposer le benefice de division. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină) 

Deneliciu de discuţiune1, Garanţie 6, 7, 

5, Liccare debitor solidar poate con- strânge pe creditor să primească plata în- “tregei datorii, deoarece acest drept este : 
2 3. Hotărire 6, 7, corelativ dreptului creditorului de a cere 

Bcaeficiu de divizi in viaţă - Ă 7, . . 
zaucii de diviziune i, negare din Wiaţă 10, plata întregei datorii dela oricare dintre Condițiune 2, Intervenţie 8, debitorii solidari, Demolombe, XAVI, No. 

zonservare poteca 4, 318; Larombitre ligations, Art, '1204 

C , 
3 , 

bi » 
» 

, - - d ? 

Corel ee & Meade 10. 40, No. 4; Aubry et Rau, cd, d-a, IV, $ 298 ter, Deces 10, Jecurs de plată 6,7. : text şi nota 92, p. 22; Laurent, XVII, No. 
Efecte 4, 2,3, - Solidaritate 1 urm, 29; Planiol, ||, No. 749; Alexandresco, VI 
Excepţie dilatorie 6, Termen 2. 181) 

' . 
Exigibilitate 2, 

p. SR , .. , 6. Debitorul solidar urmărit de creditor Doctrină, va putea opune excepțiunea dilatorie de 
| 

garanţie şi să obție un termen pentru a 
|. Efectul solidarităţii între . debitorii punc în cauză pe codebitorii săi pentru ca 

solidari este că fiecare debitor poate fi să fie condamnaţi prin aceeaş hotărire : 
constrâns pentru tot şi că creditorul va către dânsul la sumele plătite în socoteala 
Puică urmări pe oricare dintre debitori lor. (Duranton, XI, No, 215; Demolombe, 
va voi, fără ca aceştia să poată opune XAVI, No. 316; Demante et Colmet de 
beneficiul de diviziune sau de discuțiune.  Santerre, V, No. 136 bis, II; Aubry et 
(fothier Obligations, No. 270; Demolombe, Rau, ed.. s-a, IV, $ 298 ter, p. 2; ue, 
A „o. 512; Larombitre, Obligations, VII, No. 316; Alexandresco, VI, p. 180; 
Art. 1203, No. 4; Demante et Colmet de Contra:. Laurent, XVII, No. 297). Santerre, V, No. 156 bis, I; Aubry et Rau, a Prin aceeaş hotărire, în instanța în ed. 4-a, IV, $ 298 ter, p. 97; Dalloz, Râp., care debitorul a chemat şi pe ceilalți co- 
Obligations, No. 1397; Suppl., Obligations, debitori, el poate cere ca să se împartă 
No. 562; Laurent, XVII, No. 295; Huc, VII, condamnarea între codebitorii săi. “(As 
No. 316; Baudry et Barde, Obligations, lexandresco, VI, p. 180, 181). II, No. 1203; Planio!, II, No. 746; Ălexan. 8. In cazul când creditorul urmăreşte 
dresco, VI, p. 179, 180), pe unul dintre codebitorii solidari, debi- 2, Acest efect se produce însă numai torii ncurmăriți vor putcă interveni în atunci când' datoria este exigibilă în mod urmărire, pentru conservarea interesului egal pentru toți debitorii solidari iar nu lor personal sau a intereselor comune. (De- ŞI în cazul când datoria pentru unul din-  molombe, XXVI;-No. 517; Aubry et Rau, tre ci este cu termen sau condițiune, caz cd. 4-a, IV, $ 29ş ter, pe 23; Huc, VII, în care acest debitor nu poate îi urmărit No. 316; Alexandresco, »p. 181). înainte de scadență sau de îndeplinirea. 9. Când creditorul urm ; ici atorul urmăreşte pe unul condiţiunei. (Demolombe, XAVI, No. 314; dintre debitorii solidari, el nu este obligat Larombitre, Obligations, Art. 1205, No. 2; să ipsiținjeze despre aceasta şi pe ceilalţi Huc, VII, No. 3i6; Baudry et Barde,: O- debitori. (Alexandresco, VI, Ş. 181). bligations, II, No. 1206; Abxandresee, VI, 10. Dreptul creditorului e a cere plata p. 179). 

integrală dela oricare din debitorii soli- 3, Deasemenea, acest efect nu se pro-  dari şi dreptul fiecărui debitor de a plăti uce, dacă părţile contractante au stabilii creditorul întreaga datorie, are loc atunci 
contrariul prin convenţiunea lor. (Demo- când toţi creditorii solidari sunt în viață lombe, XXVI, No. 345; Larombitre, Obli- sau când debitorul care a încetat "din ations, Art. 1205, No. 3; Baudry cet Barde, viață a lăsat un singur moştenitor căci bligations, II, No. 1207; Alexandresco, dacă a lăsat mai mulți moştenitori, fiecare VI, p._ 179). 

in aceşti moştenitori nu va plăti datoria 4. Dacă unul dintre debitorii solidari - solidară decât până la concurenţa părţii - a dat o ipotecă pentru garantarea dato- e care o ia din moștenire. (Demolombe, rii, _creditorul nu pierde dreptul de a  XXVI, No. 519; Demante et: Colmet de urmări pe ceilalţi delitori. dacă nu voeşte  Santerre, V, No. 156 bis, ; Laurent, ". Să urmărească imobilul ipotecat. (Baudry XVII, No. 327; Alexandresco, VI, p. 181). et Barde, Obligations, II, No. 1208) | “ - 3 

Art, 1043, — Acţiunea intentată contra unui din debitori nu popreşte pe creditor de a exercită asemenea acțiune și în contra celorlalți debitori. (Civ. 1035, 1039;C. com. 798, 800; Civ. Fr. 1204). 
Text. fr. Art. '1204. — Les poursuites faites contre lun des dâbiteurs n'empechent pas le erdancier d'en exercer de pareilles contre les autres.: 
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Art,. 1044 

Doctrină, - 

|„ Creditorul are dreptulsă urinărească 
pe unul singur dintre debitorii solidari 
pentru întreaga datorie sau poate să-i ur- 
mărească pe toţi debitorii simultan sau 
succesiv. Deasemenea, creditorul, după ce 
a urmărit pe unul dintre debitorii solidari 
şi a constatat că acesta este insolvabil, are 
dreptul să urmărească pe alt debitor sau 
poate să întrerupă urmărirea făcută con- 
tra unuia dintre debitori şi să urmărească 
pe alt debitor. (Demolomke, XAVI, No. 
520, 321; Larombitre, Obligations, Art. 
1904. No. 1, 2. 3; Demante ct Colmet de 
Santerre, V, No. 157 bis; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 298 ter, p. 27; Dalloz, hep., 
Obligations, No. 1397; Laurent, XVII, No. 
295; Huc, VII, No. 316; Baudry cet Barde, 
Obligations, II, No. 1210; Planiol, II, No. 
747; Alexandresco, VI, p. 181, 182). 

9, În cazul când. creditorul a primit 
„plata parțială a creahţei sale, el va avea 
dreptul să urmărească pentru rest pe ori- 
care dintre debitorii solidari. chiar pe cel 
care a lăcut această plată parţială. (De- 
molombe, XAVI, No. 322; Baudry et Barde, 
Obligations, II, No. 1211). | 
„8, În cazul când unul sau mai mulţi 
dintre debitorii solidari au fost declaraţi 
în faliment, raporturile creditorilor cu co- 
debitorii faliţi. şi raporturile între masele 

DESPHE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Codul civil 

credale între ele, se vor regulă după dis- 
ozițiunile din codul comercial. (Demo- 
ombe, XXVI, No. 525 urm.; Larombitre, 
Oblisatious, Art. 1203, No. 5 urm,; Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 149$; Lyon-Caen cet 
Renault, Trait6 de droit commercial, VIII, 
No. 919 urm.; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, IL, No. 1212; Comp.: Alexandresco, 
VI, p._ 182, 153). 

A, Crediiorul care urmărește pe toţi: 
debitorii solidari sau numai pe unul din 
ci, nu poate împărţi datoria în privința 
lor, fără ca ci să consimtă, deoarece re- 
zultă din însăşi clauza solidarităţii drep- 
tul pentru fiecare debitor de a plăti. da- 
toria solidară fără diviziune. (Alexan- 
dresco, VI, p. 182). 

5, Hotărîrea pronunţată contra unuia 
dintre debitorii solidari, după o părere, 
nu poate fi executată contra celorlalţi 
debitori cari nu au luat parte la pronun- 
jarea sa. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 
1425). 

8, După altă părere, creditorul care a 
obtinut o hotărîre contra unuia dintre de- 
bitorii solidari, va puteă scchestră averea 
unui alt debitor solidar, care nu a luat 
parte la pronunţarea hotărirei. (Carr et 
Chauveau, Lois de la procedure, question, 
2001 bis: Dalloz, Rep., Oblisations, No. 
1495). ” , 

“Art, 1044. — Dacă lucrul debit a perit din culpa. unui sau 
mai multor debitori solidari, ceilalţi debitori nu rămân liberaţi de 
obligațiunea de a plăti prețul lucrului, dar nu sunt răspunzători 
pentru .daune.. 

Debitorii care au întârziat de a plăti sunt în culpă +). | 
Creditorul nu poate cere. daune decât numai în contra debi- 

torilor în culpă. (Civ.. 998, 
Civ. Fr. 1205), 

1079, 1081 urm., 1156, 1571, 1601; 

* Teat. fr. Art. 1205. -— Si la chose due a peri par la faute ou pendant la. 
demeure de Vun ou de 'plusieurs des debiteurs solidaires, les autres. codebiteurs 
ne sont point dechargts de Pobligation de payer. le prix de la, chose; mais ceux- 
ci ne sont point tenus des dommages et intârâts. 
“Le erâaneier pent seulement repâter les dommages et interâts tant contre 

les d€biteurs par la faute desquels la chose a peri, que contre ceux qui 6taient 
en demeure, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Moştenitori 4, 5. 
Perderea lucrului 2—10, 

„ Plata preţului 2. ” 
Probă 3. 
Punere în întârziere Î, 2, 

Conservare 1. 
Convenţiune 7. 
Culpă 2, 4—10. 
Daune»interese 5—8, 
Dovadă 3, 
Efecte 1. 
Greşală 2, 4—10. 
Intârziere 1, 2, 3, 6—10, 
Liberare 3, 9, 

3, 6—10. 
Recurs de plată 8. 
Solidaritate 1'urm. 

Doctrină, 

. £ Punerea în întârziere a unuia dintre 
debitorii solidari îşi produce efectul, în 
ceeace priveşie conservarea obligaţiunei, 
faţă de toţi debitorii. (Dalloz, Rep. Obli- 
gations, No. 1411; Suppl., Obligations, No, 

_564; Planiol, II, No. 756; 'Alexandresco, 
VI, p. 185). 

” 1) In art. francez corespunzător 1205, lipseşte acest al 2-lea aliniat, iar aliniatul al 3-lea este mai com- - 
plect redactat, adăugând că creditorul poate cere daune şi de la debitorii cari ar fi în întârziere, idee cuprinsă 
de altfel ia aliniatul al 2-lea din textul român. A se compară art, 1044 Cod. civ. român cu art. 1205 Coa, civ. francez, 

. 
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Codul civil 

2, In cazul când lucrul datorit piere Prin greşala, prin faptul sau în urma în- târzierci unuia dintre debitorii solidari, ceilalţi debitori nu sunt liberaţi, ci sunt obligaţi în_ mod solidar la plata preţului lucrului. (Demolombe, XAVI, No. 5%; La- rombitre, Obligations, Art, 1205, No. î; Demante ct Colmet de Santerre, Y, No. 159 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 298 ter, p. 29; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1411; Laurent, VII, No. 311; Iluc, VII, No. 317: Baudry et Barde, Obligations, Il, No. 1224; Planiol, II, No. 750; Alexan- dresco, VI, p. 183), 
3, În cazul când lucrul datorit piere în urma întârzierei unuia dintre debitorii solidari şi se va dovedi că lucrul ar fi pierit chiar dacă se află în mâna credi- torului, toţi debitorii solidari or fi libe- rați. (Larombitre, Obligations, Art, 1205, 

No. 4). ” , 
da În cazul când lucrul a pierit din gre- şala moștenitorului unuia dintre „debitorii solidari, oblisațiunea celorlalţi debitori sub- 

sistă pentru o parte proporţională porliu- nei succesorale a moştenitorului. (Larom- bitre, Obligations, Art. 1203, No. 3; Dal- loz. Rep. Ghligations, No. 1413), 
5, În acest caz însă, moştenitorul va fi obligat pentru tot. deoarece va datori cu titlu de daune-interese ceeace întrece partea sa. (Dalloz, Rep. Obligatious, No. 

1415). 
G. Numai debitorul solidar care este în culpă sau în îniârziere va fi obligat la plata de daunecinterese. deoarece: aceste daune sunt personale. (Demolombe, XXVI, No. 540; Larombitre, Obligations, Art. 1205, No. 5; Demante et Colmet de San. 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE 

N 

Art, 1045 

terre, V, No, 159 bis, 1; Dalloz, R& „ O- bligations, No. 141; Laurent, XVII, No. tt; Iluc, VII, No. 317; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1224; Planiol, IL, No. 257; Alexandresco, VI, p. 184). . 7. Toţi debitorii vor fi obligaţi la plata e daune-interese, dacă sa prevăzut în convențiune o clauză expresă în acest sens, (Pothier, Obligations, 1], No. 275; De- molombe, XXVI, No. 345; Larombitre, O- bligations, Art. 1205, No. 5; Mourlon, II, No. 1254; Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 159 bis, II; Aubry ct Rau, cd. za, IV, $ 298 ter, text şi noia 29, p. 29; Lau- rent, XVII, No. 31; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 225; Planiol, II; No. 753: Alexandresco, VI, p. 185).” 
„ In acest caz, creditorii care nu sunt în culpă, vor avea recurs contra debitoru- lui care a provocat condamnarea la daune, (Demolombe, AAVI, No. 547; Larombitre, ligations, Art. 1205, No. 6; Alexan- fresco, VI, p. 185), 

9. Debitorii solidari sunt liberaţi când lucrul a pierit fără greşala nici unuia din- tre ci și fără ca ei să fie în întârziere. (De. mulombe, XXVI, No. 108; Demante et Col- met de Santerre, V, No. 1.42 bis, IV; Dal- loz. Rp. Obligations, No. 1596: Suppl., Obligatrons, No. 339; Laurent, XVII, No. 554; Alexandresco, VI, p. 185). 0. Dacă pierderea lucrului datorit în mod solidar a provenit din culpa tuturor codebitorilor sau în urma punerei lor în întârziere, toţi vor fi răspunzători. (De- mante et Colmet de Santerre, V, No. 139 bis, I; Huc, VII, No. 517; Alexandresco, VI, p. 185), . 

Art. 1045. — Acţiunea 'intentată în contra unui din debitori întrerupe prescripțiunea în contra tuturor debitorilor. (Civ. 642, 1036 urm., 1872; C. com. 946 $ 2, 3; Civ. Fr, 1206). 
Tezt. fr. Amt. 1206. — Les poursuites faites contre lun des debiteurs so- lidaires interrompent la prescription ă l'âgard de tous, . 

Doctrină, 

4„ Dispoziţiunile art. 120 c, „Cit, în. 
(1045 ce. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
nu numai la acţiunile introduse „înaintea 
tribunalelor ci şi la actele extrajudiciare 
care făcute faţă de unul dintre debitorii 
solidari, întrerup prescripţia faţă de toţi 
debitorii. (Dalloz, Rep. Suppl., Obliga- 
tions, No. 560). - 

2, Poirivit dispoziţiunilor art. 1206 c. 
civ. în, (1045 c. civ. rom.), complectate cu 
dispozițiunile art. 2249 e, civ, În. (1872 e. 
civ. rom.), acţiunea sau urmărirea îndrep- 
tată contra unuia din debitorii : solidari, 
întrerupe prescripția contra tuturor debi-. 
torilor, chiar şi contra celor care nu sunt 

. urmăriţi, deoarece debitorii solidari dato- 
resc fiecare întreaga datorie şi se repre- 
zintă unii pe alții. (Alexandresco, VI, p. 
186). - 

3, Intreruperea prescripţiei faţă de.u- nul din moştenitorii unui debitor nu are "efect faţă de prescripția contra celorlalţi comoștenitori, chiar în cazul când creanța ar îi ipotecară, dacă obligaţiunca nu este indivizibilă, deoarece nu există solidaritate - între moştenitori, ci între ei datoriile de- functului se împart roporțional cu par- lea lor ereditară. ( lexandresco, VI, p. 186). . 
4, Intreruperea prescripției faţă de unul din moştenitorii unui debitor soli- dar întrerupe prescripția faţă de ceilalți codebitori pentru partea acestui moştenitor din datorie, deoarece solidaritatea subsistă între moştenitorii unui debitor solidar şi ceilalți codebitori, însă numai pentru par- tea datorită de fiecare comoştenitor. (De- molombe, XXVI, No. 59 urm.; Baudry et issier, Prescription, No. 561 urm.; Alexan- dresco, VI, p. 1856). 
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Art. 1046-1047 DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Codul civil 

Art. 1046. — Cererea de dobândă făcută în contra unui din 
debitorii solidari, face a curge dobânda în contra tuturor debito- 
rilor. (Civ. 1036, 1040, 1045, 1079, 1088 urm.; Civ. Fr. 1207). 

__ Tezt. fr. Art, 1207. -— La demande d'intârtts forme -contre un des dâbi- 
teurs solidaires fait courir les intârâts ă l'&gard de tous. 

Doctrină, 

|. Principiul din art. 1046 c. civ. rom. 
constitue o derogare de la principiul în- 
scris în art. 1056 c. civ. rom. (Alexan- 
dresco, VI, p. 183). 

2, Expresiunea „cererea de dobânzi“ 
prevăzută de art. 1207 c. civ. în. (1046 c. 
civ, rom.), trebuește înțeleasă în sens larg, 
Astfel produce acelaş efect stipulațiunea 
de dobânzi încheiată între creditor şi u- 
nul dintre, debitorii solidari, prevăzându-se 
că ele vor curge de drept. (Demolombe, 
XĂVI, No. 351; Larombitre, Obligations, 
Art. 1207, No. 5; Baudry et Barde, Obli- 
gations, II, No. 1228; Alexandresco, VI, 
p. 187, nota 1). | . 

3. Deasemenea, o simplă somaţiune fă- 
cută de creditor unuia dintre debitorii so- 
lidari, face să curgă dobânzile faţă de toţi 
debitorii. (Demolombe, XXVI, N 
rombiâre, Obligations, Art. 1207, No. 2; 
Bauâry et Barde, Obligations, II, No. 1227; 
Alexandresco, VI, p. î87, nota 1). 

4, Acţiunea introdusă contra unuia din 
codebitorii solidari, face să curgă dobânzi 
contra tuturor moștenitorilor debitorului 
decedat, însă fiecare din moştenitori, nu va 
fi obligat decât pentru partea sa. (Larom- 

0. 350; La- - 

biere, Obligations, Art. 1207, No. 3; A- 
„lexandresco, VI, p. 187). 

5. In cazul când sa făcut o acţiune 
unuia dintre moştenitorii unui debitor sv- 
lidar - sau acesta a încheiat o stipulaţie 
de dobânzi cu creditorul, comoştenitorii nu 
sunt obligaţi la dobânzi, iar debitorii so- 
lidari vor datori aceste dobânzi numai 
proporțional cu partea succesorală a a- 
cestui moștenitor. (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1207, No. 3; Alexandresco, VI, 
p. 187). | | 

6, Pentru ca dispoziţiunile art. 1207 c. 
civ. În. (1046 c. civ, rom.). să fie aplicabile, 
trebueşte ca datoria să fie exigibilă faţă: - 
de toţi debitorii solidari; dacă unul dintre : 
debitori datoreşte cu termen sau condi- 
jiunc, el nu va datori dobânzi decât dela 
data expirărei termenului sau îndeplinirei 
condițiunei iar nu dela data introducerei 
acţiunei contra unuia din ceilalţi debitori. 
(Demolombe, XXVI, No. 352 urm.; Larom- 
bicre, Gbligations, Art. 1207, No. 4; Mour- 
lon, ÎI, No. 1256; Mass6 et Vergâ sur Za- 
chariac, III, $ 528, nota 7, p. 356; Demante 
ct Colmet de Santerre, V, No. 141 bis, II; 
Dalloz, Rep Obligations, No. 1410; Bau-. 

e, dry et Barde, Obligations, II, No. 1229; A- 
lexandresco, VI, p: 187, text şi nota 2). - 

„Art. 1047, — Codebitorul solidar, în contra cărui creditorul a 
intentat acțiune, poate opune toate excepțiunile cari îi sunt perso- 
nale, precum și acelea care sunt: comune tuturor debitorilor. 

Debitorul acţionat nu poate opune acele excepțiuni, cari sunt 
“curat personale ale: vreunui din ceilalți codebitori. (Civ. 953, 966 
urm., 1039, 1052, 1065, 1091, 1125, 1136, 1137, 1140 urm., 1148, 
1155, 1215, 1216, 1218, 1653, 1681; C. com. 349, 802; Civ. Fr. 1208), 

„Text. fr. Art. 1208. — Le codbiteur solidaire poursuivi par le erâancier 
peut opposer. toutes les exceptions qui resultent de obligation, et toutes celles 
qui lui sont personnelles, âinsi que celles qui sont communes ă tous les codâbiteurs 

II ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles î quel- 
ques-uns des autres codâbiteurs. 

“INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Exceptiuni comune î, 2, 34 : 

Novaţinne 6, Remitere de datorie 6, 9, 
Nulitate 7, ” 
Ofertă reală 5. 
Perderea lucrului 9. 
Plată 3, 4, 5, 6 
Prescripţie 6. 

Romiterea solidarităţii 17. 
Solidaritate 1 urm. 
Vicii de consimțământ 13, 

16. : 

Acceptare 4, 3, 
Apărare în fond 1, 
Cauză ilicită 7, 
Caz fortuit 9, 
Compensaţie 10. 
Condiţiune suspensivă 17. 
Consimţământ 13, 16. 
Contract solemn 7. 
Dare în plată 4. 
Dol 16. 
Eroare 16 

Excepţiuni personale 12— 
4 . 

Femee măritată 13, 15. 
Forţă majoră 9. 
Incapacitate 13, 15, - 
Inexistenţă 7. 
Interdicţiune 13, 15. 
Jurământ 8. “ 
Minoritate 13, 15, 

Doctrină. 

în art. 1208 c. civ. în. (1047 c. civ. rom), 
are -inţelesul de apărări în fond, iar nu 
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Codul civil 

de excepțiuni după înţelesul luat de codul de .procedură civilă. (Demolombe, XXYI, No. 527; Mourlon, II, No. 1261; Demante ct Colmet de Santerre, V, No. (p bis, I; Laurent, XVII, No, 299; Huc, VII, No, 323; Baudri et Barde, Obligations, 11, No. 1237; Planiol, II, No. 763; Alexandresco, VI, p. 
„194, nota 2). 

2, Piccare debitor solidar poate opune creditorului excepţiunile comune tuturor codebitorilor, care au luat naştere dintr'o cauză posterioară chiar naşterei obliva- țiunei. (Demolombe, XXVI, No. 579; La- rombiere, Obligations, Art. 1208, No. 3; Demante ct Colmet de Santerre, Y, No. 142 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, Ş 293 ter, p. 24, 35; Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 563; Laurent, VII, No. 299; Iluc, VII, No. 323; Comp.: Alexan- dresco, VI, p. 19%, 196). 
Ba Astfel plata făcută de unul dintre debitorii solidari, cunstitue o excepțiune comună tuturor debitorilor și poate fi in- vocată de oricare dintre ci. (Demolombe, XXVI, No. 390; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1589; Laurent, AVII, No, 529; Huc, VII No. 324; Alexandresco, VI, p. 19%, 

196). 
4, Este asimilată cu plata, darea în plata făcntă de unul dintre debitorii soli-: . dari și acceptată de creditor, (Demolombe, XXVI, No. 391; Baudry et Barde, Obliga- iions, II, No. 1246; Alexandresco, VI, p. 

195). 

5. Deasemenea, oferta de plată urmată 
de consemnarea datoriei, făcută de unul - dintre debitorii solidari şi acceptată de 
creditor sau validată de justiție în mod 
definitiv. (Huc, VII, No. 524), 

6. Deasemenea, este asimilată cu plata, 
în ceeace priveşte efectele, orice fapt ju- 
ridic capabil de a produce stingerea obli- 
gațiunei cum sunt: novaţiunea, remiterea voluntară a datoriei, prescripția îindepli-, 

o. nită, etc. (Dalloz, Rep, Oblhgations, 
1390; Supp » Obligations, No. 556; Alexan- 
dresco, VI, p. 195, 196). - 

1. Ca excepțiuni comune tuturor de- 
bitorilor se mai pot cită: inexistența sau 
nulitatea întregei. obligaţiuni pentru lipsa 
de cauză sau cauză ilicită, pentru lipsa 
formelor prevăzute „de lege în contractele 
solemne. ÎA lexandcico, Vi p. 195, 196). 

8. Deferirea jurământului decizor de 
către creditor unuia dintre debitorii soli- 
dari şi prestarea lui liberează pe ceilalţi 
codebitori care se vor folosi de, prestarea 
lui putând să invoace acest mijloc de a- 
părare pentru, a respinge pretenţia credi- 
torului, deoarece deferirea jurământului se 
consideră ca 0 remitere condițională a 
datoriei. (Marcadâ, Art. 1365, No, 3; A- 
lexandresco, VI, p. 193, 196). 

9. In cazul când corpul cert şi deter- 
minat datorit în mod solidar a pierit prin 

d stinsă faţă caz fortuit, obligaţiunea fiind ; : 
de toţi debitorii, fiecare din ci. va putea. 
invocă acest mijloc de apărare. (Alexan- 
dresco, VI, p. 185, 197). | 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Art, 1047. 

10. Spre deosebire de codul civil fran- cez, în dreptul civil român, compensaţia va putcă fi opusă de toți codebitorii soli- dari. (Alexandresco, VI, p. 197, 198). 
|. Articolul 1208 ec. civ. fr, corespun- . zător art. 1047 c. civ. rom, vorbeşte încă de excepţiunile care rezultă din natura obligaţiunei, despre care textul nostru nu : tratează, întrucât aceste excepțiuni sunt cuprinse în excepțiunile comune. (Alexan- dresco, VI, p. 193). | 
12. Potrivit dispoziţiunilor ari, 1203 c. civ. în. (1047 c. civ, Tom.), codebitorul so- lidar. acţionat de creditor poate opune 

toate excepţiunile care îi sunt personale. Prin aceste excepţiuni personale, se înțeleg 
acele excepţiuni care provin din o cauză care îi e personală şi care nu riveşte de- cât obligaţiunea sa fără a privi obligaţiu- nea celorlalţi debitori. (Dalloz, R&p., O- bligations, No, 1416; Su pl., Obligations, No. 563; Alexandresco, VI p. 199). - 

13, Astfel sunt excepţiuni personale a- cele care provin din incapacitatea debi- torului, viciile de consimțământ, ete, (Dal- loz, Rep., Obligations, No. 1416; Suppl. 
Obligations, No. 568; Alexandresco, . VI, p. 199). -. , 

14, In cazul când excepțiunile perso- nale au de efect să aducă stingerea obli- gajiunei faţă de debitorul care le opune, : ceilalți debitori vor fi obligaţi la plata întregei obligaţiuni faţă de care ca sub- sistă. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1416). 
15, Potrivit dispoziţiunilor art. .1208 c.. civ. fr. (1047 c. civ, rom.), debitorul acţio- 

nat de creditor nu va puteă opune excep- țiunile care sunt personale celorlalţi debi- tori. Astfel, el nu va puteă opune starea de incapacitate a unuia din debitori, cum ar fi minoritatea, interdicţiunea, lipsa de autorizare maritală a unei femei măritate, cte.; deasemenea nici condiţiunea sau ter- menul stipulat în favoarea numai a altui debitor. (Demolombe, XXVI,- No. 381 urm.; Larombicre, Obligations, Art. 1208, “No. 7; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 142 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 298 ter, p. 24; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1417; Suppl., Obligations, No. 568; Laurent, XVII, No. 299 urm.; Huc, .VII, 322, 323; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1240 urm.; Planiol, Il, No. 763 urm; Alexandresco, VI, -p. 200, 201). 
16. Deasemenea, “constituese excepțiuni personale, excepţiunile bazate pe un viciu de  consimțământ cum sunț eroarea sau dolul. (Larombitre, Obligations, Art, 1208, No. 16: Laurent, XVII, No. 29; “Baudry ct Barde, Obligations, II, No..1243; A- lexandresco, VI, p. 200). ” 
('7. Ca excepțiuni personale se mai pot cită: îndeplinirea condiţiunei suspensive stipulată numai de unul sau unii din de- bitori, remiterea datoriei făcută cu rezervă 

de creditor numai unuia sau unora din 
debitori, remiterea solidarităţii. (Alexan- 
dresco, VI, p. 199). Ra 
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Art. 1048-1049 

Art. 1048. — Când unul. din 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Codul civil. 

debitori devine .erede unic al 
creditorului, sau când creditorul devine unic erede al unui din 
debitori, coniuziunea nu stinge creanţa decât pentru partea de- 
bitorului sau a creditorului. 
Fr. 1209). 

(Civ. 1148, 1154, 1155, 1680; Civ. 

Test. fr. Ari. 1209. — Lorsque lun des debiteurs devient htritier unique 
du ertaneier, ou lorsque le er€ancier devient Punique hâritier de lun des d6bi-. 
teurs, la, confusion n'cteint la erâance solidaire que pour la part et portion du 
debiteur ou, du ercancier. 

Doctrină, 

1, Conluziunea care se îndeplineşte 
când unul din debitorii solidari moşteneşte 
pe creditor sau invers, stinge datoria sau 
mai bine zis împiedecă executarea ei nu- 
mai pentru partea acestui codebitor. (Po- 
thier, Obligations, II, No. 276; Demolombe, 
XAVI, No. 405, 404; Demante ct Colmet. 
de Santerre, V, No. 115 bis, I; Laurent, 
XVII, No. 336; Alexandresco, VI, p. 200). 

2, Dispoziţiunile art. 1209 ce. civ. în, 
(1048 c, civ. rom.), își vor găsi aplicaţiu- 
nea chiar dacă coniuziunea s'ar Îi operat 
altfel decât prin succesiune, cum ar fi de 
exemplu prin cesiunea sau donaţiunea 
datoriei făcută de creditor unuia din debi- 

„Art, 1049, — Creditorul care 
în privința unuia din codebitori, 
contra celorlalți debitori, dar cu 

torii solidari. (Demolombe, XXVI, No. 105; 
Laurent, XVII, No. 337; Huc, VII, No. 333; 
Alexandresco, VI, p. 200). | 

3, Deasemenea,  dispoziţiunile acestui 
articol își găsesc aplicaţiunea chiar şi a- 
tunci când creditorul şi unul dintre debi- 

"torii solidari sar moşteni între ei pentru 
o parie numai din datorie, 'în acest caz, 
confuziunea producând efecte numai în 
măsura drepturilor de moştenire. (Demo- 

- lombe, XXVI, No. 406; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1209, No. 3; Demante ct Col-" 
met de Santerre, V, No. 145 bis, III; Lau- 
reni, XVII, No. 337; Iluc, VII, No. 333; 
Alexandresco, VI, p. 200). 
4 A se vedeă: art. 1155 din codul civil 

cu notele respeclive. 

consimte a se împărți datoria 
conservă acțiunea solidară în 
scăzământul părței debitorului, 

“pe:care l-a .liberat de solidaritate. (Civ. 1047, 1050, 1064, 1141, 
1521, 1666 urm.; Civ. Fr. 1210). x 

" Text. fr. Art. 1210. — Le ertaneier qui consent ă la division de la dette 
îă l6gard de lun des codâbiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, 

„mais sous la dâduetion de la part du debiteur qu'il a decharg6 de la solidaritâ. 

INDEX ALFABETIC 
țla doctrină), | 

Remitere de datorie 3, 4,5, 
Remitere expresă 8,9, 10. 
Remiterea solidarităţii 3, 

Acceptare 7, 
Dovadă 11. 
Indoială 41. 
Interpretare 11, 

igație conjunctă 1. 
Plată y is 
Prejudiciu 2. 
Probă 11. 
Profit 2, , 
Recurs de plată 4, 

, 5 . 

Remitere tacită 8. : 
Rezervă 6, 7. 
Scădere 3, 5. 
Solidaritate 1 urm. 
Stingere 1. - 
Termeni sacramentali 9. 

„Doctrină, 

f„ Solidaritatea este stinsă prin remi- 
terea 'ei, fie în favoarea codebitorilor so- 
lidari, în care caz se vor substitui obli- 
gațiunei solidare primitive atâtea obliga- 
țiuni conjuncte câţi debitori sunt, fie în 
favoarea unuia singur 'sau unora dintre 
debitori. (Demolombe, XXVI, No. 456; La- 
rombire, Obligations, Art. 1210, No, 1; 
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
144 Dis, LI; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $: 

298 ter, p.: 35; Dalloz, Râp., Obligations," 
No. 1445; Laurent, XVIL, No. 344; Baudry 
et Barde, Obligations, II, No. 1279 urm; 
Planiol, Il, No. 773, 274; Alexandresco, VI, 
p. 210). 
2, Renunjarea la solidaritate în favoa- 

rea “unuia dintre debitorii solidari, nu a- 
duce renunțarea la solidaritate faţă de - 
ceilalți debitori, deoarece această renun- 
țare nu poate nici si profite nici să pre- 
Judicieze celorlalţi debitori. (Demolombe, 
NIYI, No. 459, 460. 464; Demante ct Col- 
met de Santerre, V, No. 144 bis, I; Dal- 
loz, Rep., Obligations, No, 1445; Laurent, 
XVII, No. 546; Baudry et Barde, Obliga- 
tious, IL, No. 1279; Planiol, II, No. 7724; 
Alexandresco, VI, p. 211). e 
3, In cazul când creditorul a renunțat 

la. solidaritate în favoarea unuia dintre 
dehitorii solidari care a plătii partea sa . 
din datorie sau căruia i s'a făcut remitere : 
de datorie pentru partea sa, 'el conservă“ 
acțiunea solidară contra celorlalţi debitori, 
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scăzâudu-se pariea debitorului pe care l-a 
liberat sau care a plătit partea sa. (De- molombe, XXXVI, No. 462; Alexandresco, 
VI, p. 211). 

4. In cazul când creditorul a făcut nu- 
mai remitere de solidaritate în favoarea 
unuia dintre debitorii solidari, fără ca 

" acesta să fi plătit partea sa şi fără ca cre- 
ditorul să-i fi făcut remiterea de datorie 
pentru partea sa, după o părere, dispozi- 
țiunile art. 1210 ce. cir, 
Tom.), nu-şi găsesc aplicațiunca şi credi- 
torul conservă acţiunea solidară conira ce- 
lorlalți debitori care vor aveă recurs con- 
tra debitorului căruia i sa făcut remitere 
de solidaritate pentru partea sa din da- 
torie. (Duranton, XI, No. 351: Larombiere, 
Obligations, Art. 1210, No. 7; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 298 ter, text şi nota 4, 
p. 35: Dalloz, Rcp., Obligations, No. 1445; * 
Suppl... Obligations, No. 582). 

5. După altă părere, în cazul când ere- 
ditorul a făcut numai remiiere de solida- 
ritate în favoarea unuia dintre debitorii 
solidari, fără ca acesta. să fi plătit partea 
sa şi fără ca creditorul să-i fi făcut TO-. 
mitere de datorie pentru partea sa, dis- 
poziţiunile art. 1210 ce. civ. îr. (1049 c. cit. 
rom.), îşi vor găsi aplicaţiunea, aşă încât 
crediturul nu va puteă să exercite acţiunea 
sa solidară contra eslorlalți debitori, decât 
scăzând partea codebitorului descărcat de 
solidaritate, parte pe care o va putcă re- 
clamă numai dela acest debitor. (Demo- 
lombe, XXVI, No. 465, 464; Demante ct 
Colmet de Santerre, V, No. 144 bis, III; 
Dalloz, Râp., Obligations, No. 1445; Suppl., 
Obligations, No, 5s2; Laurent, XVII, No. 
547: IHuc, VII. No. 326; Baudry et Barde, 
“Obligations, "Îl, No. 1281; Alexandresco, VI. p. 211, nota 3, 212, 215). 

G. In această de a doua părere, se con- 
sideră ca neavenită clauza prin care cre- 
ditorul şi-ar fi rezervat în întregime _ac- 
țiunea sa contra celorlalți debitori solidari, 
(Demolombe, XXVI, No. 465; Demante cet 

Art. 1050. — Creditorul care 
debitori, fără ca în chitanță să-și 
turile sale în genere, 
acestui debitor. 

„Nu se înţelege că creditorul a renunţat 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE 

Îr. (049 e civ.. 

Art, 1050 

Colmet de Santerre, V, No. 
Huc, VII, No. 526). 

7, Dacă însă din termenii actului se 
constată că creditorul a făcut remiterea 
în favoarea unuia dintre debitorii solidari 
cu condițiunea ca să-şi păstreze în între- 
gime acţiunea sa contra celorlalţi debitori, 
remiterea de solidaritate va fi conside- rată ca ncavenită, deoarece a fost fiicută 
cu această rezervă pe care nu o accentă 
ceilalți debitori. (Demolombe, XXXVI, No. 
466; Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. 144 bis, IV), 

8. Remiterea solidarităţii în favoarea 
unuia sau unora dintre debitorii solidari, 
poate fi expresă sau tacită. (Dalloz, R6 - 
Obligations, No. 1449; Alexandresco, VI, 
p. 210). : 

9, Remiicrea expresă a solidarităţii 
trebuceşte să fie exprimată în mod formal, 
fără să fie nevoie să se întrebuinţeze ter. 
meni sacramentali, însă trebueşte să re- 
zulte în mod neîndoios şi ncechivoc. (De- 
molombe, XXVI, No. 458; Larombitre, O- 
bligations, Art, 1210, No. 3, 3; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1449; Laurent, XVII, No 545; Alexandresco, VI, p. 210, 211). 

10. Astiel, expresiunile: „a se împărți 
datoria în privința unuia sau unora din codebitori“, „a renunţă la solidaritate sau 
la acţiunea solidară“, „a remite solidari- 

144 bis, IV; 

" tatea“, „a descărcă de solidaritate“, ete. 
dovedesc voinţa creditorului de a renunță 
la solidaritate. (Demolombe, XXXVI, No. 
No. 458; L.arombiere. Obligations, Art. 1210, 
No. 5; Laurent, XVII, No, 345; Alexan- ” 
dresco, VI, p. 211). 

11|. În caz de îndoială, dacă expresiu- 
nile întrebuințate de creditor constituese 
sau nu o renunțare la “solidaritate, în- 
doiala se va interpretă contra debitorului, 
deoarece el trebucşte să stabilească renun- 
jarea ce o opune pe cale de excepțiune. 
(Larombicre, Obligations, Art. 1210, No. 3; sue, VII, No. 327; Alexandresco, VI, p. 
211). - 

primeşte separat partea unui din 
rezerve solidaritatea sau drep- 

nu renunță la solidaritate decât în privința 

la solidaritate în fa- voarea unui debitor, când primeşte dela el O sumă egală cu partea ce e dator, dacă chitanța nu zice „că acea sumă este primită pentru partea debitorului. 
Asemenea, din simpla cerere în judecată formată în contra unui din debitori pentru partea sa, 

cerere, sau dacă nu sa dat .o sentin 
presumă renunţiațiunea la solidaritate 
(Civ 

a 

în favoarea: 

Tezt. fr. Art. 1211. — Le ercancier qui regoit divisement la part de: lun 

8 — 

dacă acesta. n'a aderat la - 
ță de condemnaţiune, nu se: 

acelui: :debitor, | 1049, 1200, 1202, 1203, 1668; Civ. Fr, 1211). . 

.



Art. 1050 „DESPRE. OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Codul civil 

des d€hiteurs, sans râserver dans la quittance la solidarit& ou ses droits en 
general, ne. renonce ă, la solidarit& qwă Pegard de ce dbiteur, 

„Le ertancier n'est pas cens6 remettre la solidarit€ au 
recoit de lui une somme ale ă la 

dâbiteur lorsqu'il 
9 portion dont il est tenu, si la quittance ne 

porte pas que c'est pour sa part. 
Il en est de mâme de la simple demande forme contre lun des codebiteurs 

pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescă î la demande, 
venu un jugement de condamnation. 

INDEX ALFABETIC - 
(la doctrină), 

Intenţiune 3, 5. 
Plată 1, 2, 8, 10, 41. 
lenunţare Îa solidaritate 

14 urm, ' 
Rezervă 1, 4—7. 
Scădere 11, 
Solidaritate 1 urm. 
Termeni sacramentali 3, 5, 

Achiesare 7, 8, 10, 
Acompt 2, 6. 
Acţiune 7—11. 
Apel 9. 
Chitanţă descărcătoare 1, 

10. - 
Efecte 11, 

„ Hotărire 7—10, 

Doctrină, 

. Există renunțare tacită la solidari- 
tate când creditorul a primit separat par- 
tea unuia dintre debitori, când în chitanţă 
este prevăzut că primirea s'a făcut pentru 
partea acestui debitor şi când nu s'a făcut 
în aceă chitanţă vreo rezervă nici în pri- 
vința solidarităţii nici în privinţa drep- 
turilor creditorului. Dacă una din aceste 
„condițiuni esențiale lipseşte, nu există re- 
nunjare la solidaritate. (Demolombe XXYI, 
No. 468 urm.: Larombitre, Obligations, 
Art, 1211, No. 1 urm.; Demante et Colmet 
de Santerre, V, No. 145 bis, I; Aubrv et 
Rau, cd. 4-a, IV, $ 298 ier, p. 54%; Dalloz, 
Râp., Obligations,_ No. 1449; Șupple Obli- 
utions, No. 584; Laurent, XVII, No. 548; 
audry et Barde, Obligations, II, No. 1283; Planiol, II, No. 276; Alexandresco, VI, p. 

214). A , 
2, Să analizăm aceste trei condițiuni: 

pentru existența renunțării la solidaritate - 
trebueşte ca creditorul să fi primit elec- 
tiv dela unul dintre debitori, partea sa 
diviză; dacă el nu a primit decât un a- - 
compt din această parte, dispoziţiunile art. 
1211 c. civ. îr. (1050 e. civ, rom.), nu-și vor 

"găsi aplicaţiunea. (Demolombe, XXVI, No. 
409, 470; Laurent, XVII, No. 348; Baudry 
et Barde, Obligations, II, p. 369, nota î; 
Alexandresco, VI, p. 214; Contra, Larom- 
biăre, Obligations, Art. 1211, No. 5). 

8, O altă condiţiune pentru existenţa 
renunţării la solidaritate este ca chitanța 
să fi fost dată de către debitor credito- 
rului pentru pariea sa. Cuvintele: „pentru 
partea debitorului“ nu au nici un caracter 
sacramental şi pot fi înlocuite prin echi- 
valente, însă să nu existe nici un echivoc. 
(Demolombe, XXVI, No. 471, 472; Larom- 

„ „bitre, Obligations, Art. 1211, No. 2, 5; A- 
" lexandresco, VI, p. 214). 

d, O altă condiţiune pentru existenţa 
- renunţării la solidaritate este ca creditorul 

să nu facă vreo rezervă în vederea de a-și 
valorifică contra debitorului dela care a 
primit partea sa, nici contra celorlalţi de- 

ou s'il n'est pas inter- 

bitori, toate drepturile care rezultă din 
titlul său. (Pothier, Obligations, II, No. 
277; Demolombe, XXVI, No. 473; Larom- 
biere, Obligations, Art. 1211, No. 4 De- 
mante et Colmet de Santerre, V, No, 145 
bis, 1; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 298 
ter, text și nota 45, p. 34; Laurent, XVII, 
No. 548; Alexandresco, VI, p. 214). 

5, Creditorul care voeşte să-și conserve 
solidaritatea, când a primit o parte din 
datorie, poate întrebuință orice expresiune, 
numai să rezulte în mod ncîndoios,. inten- 
țiunea sa. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 

„1450; Alexandresco, VI, p. 214). 
"6, Asifel creditorul îşi rezervă solidări- 

tatea când întrebuințează expresiunile: 
„iără prejudiciul drepturilor mele“ sau 
„toate drepturile rezervate“ sau când de- 
clară că cecace a primii este un acompt. 
(Demolombe, XXVI, No. 474; Dalbz, Rep., 
Obligations, No. 1450). . 

7, Un alt caz de renunțare tacită la 
solidaritate, este acel când creditorul in- 
troduce o acțiune contra unuia dintre de- 
bitorii solidari pentru partea acestuia fără 
rezerva de solidaritate, dacă debitorul a 
achiesat la această acjiune sau. dacă s'a 
ronunţat o hotărire. (Demolombe, XXVI, 

No. 475 urm.; Larombitre, .Obligations, 
Ait, 1211, No. Z urm.; Demante et Colinet 
de: Santerre, V, No. 145 bis, IL; Aubry et 
Rau, cd. 4-a, IV, $ 298 ter, p. 34; Dalloz, 
Rep., Obligations,. No. 1455; Supl O- 
bligations, No. 584; Laurent, XVII, No. 
549; Huc, VII, No. 527; Baudry et Barde, 
Obligations, II, No. 1284; Planiol, II. No. 
776; Alexandresco, VI, p. 214). 

8, Până la achiesarea debitorului, până 
la plată sau până la pronunţarea hotărirei, 
creditorul are dreptul să complecteze ac- 
țiunea sa reclamând întreaga creanţă. (De- 
molombe, XXYVI, No. 477; Larombitre, O- 
bligations, Art. 1211, No. 9; Demante et 
Colmet de Santerre, V, No. 145 bis, II; 
Dalloz, R€p., Obligations, No. 1453; Bau- 
dry cet Barde, Obligations, II, No. 776), 

9, Dacă pariea condamnată a apelat - 
hotărîrea, creditorul are dreptul să. se 
dezică, deoarece în apel se.repune afa- 
cerea în întregul cei. (Dalloz: RER. Obli- 
gations, No. 1453; Laurent, XVII, „No. 349). 

10. În cazul când acţiunea introdusă 
"de creditor în contra unuia din debitorii 

solidari a fost urmată de achiesarea a- 
cestui debitor sau de o hotărire definitivă, 
remiterea solidarităţii a operat chiar dacă 
în chitanța de plată nu se cuprinde nici 
o menţiune specială. (Demolombe, XXVI, 
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No. 473; Larombitre, Obligations, Art, 
1211, No. 7; Baudrv et Barde, Obligatious, 
II, No. 1284). | 

Î (. Remiterca tacită a solidarităţii pro- 
duce aceleași efecte faţă de debitorii soli- : 
dari, ca şi remiterea expresă, așă încât în 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE 

acest caz, potrivit dispozițiunilor art. 1210 
c. civ. În. 1049 c. civ. rom.), debitorii so- 
lidari vor puteă fi urmăriţi pentru întreaga 
atorie, scăzându-se partea celui care a 

plătit sau a fost acţionat. (Demante et Col- 
met de Santerre, V, No. 145 bis, III). 

Art. 1051. — Creditorul, care primeşte separat şi fără rezerva solidarităței porțiunea unui din codebitori din venitul renditei sau în dobânzile unei datorii solidare, 
pentru venitul şi dobânda trecuţă 
nici pentru capital, afară dacă pl 

nu pierde solidaritatea decât 
„ iar nu și pentru cele viitoare, 
ata separată nu s'a urmat în curs de zece ani consecutivi. (Civ. 1050, 1200, 1202, 1203; Civ. Fr. 1212). 

„Tezt. fr. Art, 1212. — Le ertancier qui regoit divisâment et sans râserve la portion de Tun des codâbiteurs dans les arrârages ou intârts de la dette, ne perd la solidarit6 que pour les arrerages ou intârâts 6chus, ct non pour ceux & Gehoir, ni pour le capital, î moins 
pendant dix ans constcutifs. 

que 

INDEX ALFABETIC ' . 
(la doctrină), 

Plata 1, 3—8, 10, 11. 
Pluralitate 4, 7, 
rezumpțiune 13, 

Rentă 1 urm, ' 
Renunţare la solidaritate 

1 urme 
Rezervă 1, 5, 6. 
Scădere 12, 

Dobânzi 1 urm. Se arație 4. 5, 
Efecte 12, Solidaritate 1 urme 
Incapacitate 3: Termen 6, 7, 8, 10. Interpretare 44, Venituri 4 urm. 

Aplicaţiune 9, 
Capacitate 3, 
Capital 2, 
Chitanţă descărcătoare 5, 

6. - 
Condiţiuni esenţiale 4. 
Continuitate 6, 7, 8, 10, 

Doctrină, 

|. Dispoziţiunile art. 1212 c, Civ. în. 
(1051 e. civ. rom), cuprind o renunțare 
tacită la solidaritate. Potrivit acestui ar- 
ticol, plata timp de zece ani din partea 
unuia din debitorii solidari a porțiunei sale 
din veniturile unei rendite sau din dobân- 
zile unei datorii solidare, fără rezervă din 
partea creditorului, aduce pentru acesta 
pierderea solidarităţii. (Pothier, Obliga- 
tions, No. 279; Demolombe, XXVI, No. 483 
urm.; Larombitre, Obligations, Art, 1213, 
No. 5 urm; Demante et Colmet de San. 
terre, V, No. 146 bis; Dalloz, Rep Obli-. 
ations, No. 1454; Suppl., Obligations, 
o. 585; Laurent, XVII, No. 551; Huc, VII, 

No. 527; Baudry et Barde, Obligations, 
II, No. 1256; Planiol, 11|, No. 226; Ălexan. 
dresco, VI, p. 216). , Ş 

9, In acest caz, pierderea solidarităţii 
are loc nu numai pentru veniturile și do- 
bânzile încasate efectiv, ci şi pentru cele 
viitoare şi chiar pentru capitalul creanţei. 
(Demolombe, XXVI, No. 483. 434; Laurent, 
AVII, No. 351; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, II, No. 1286; Alexandresco, VI, p. 
216). - ! 

3, Pentru ca renunțarea tacită la soli- 
daritate prevăzută de art. 1212 ce. civ, fr. 
(1051 e. civ. rom.), să aibă loc, trebueşte 
ca creditorul să fie capabil sau dacă e 

le paiement divist n'ait &t6 continut 

incapabil să fi fost în mod legal reprezen- 
tat. (Larombire, Obligations, Art. 1212, 
No. 11). 

di„ Pentru ca să se poată produce _re- 
nunţarea tacită la soli aritate, prevăzută 
de art. 1212 ce. civ. în. (1051 e.civ. rom.), 
trebueşte ca plăţile să întrunească cele 
trei condițiuni prevăzute de acest articol 
şi anume: diviziunea sau separația, conti- * 
nuitatea. şi : pluralitatea.  (Demolombe, 
XĂVI, No. 485; Dalloz, Rebra Obligations, 
No. 1454; Alexandresco, VI, p. 216). “ 

5, Pentru .ca condiţiunea de. diviziune 
sau separație să fie îndeplinită, trebuește 
ca creditorul să fi primit efectiv plata şi în chitanţele descărcătoare să se prevadă 
că debitorul a plătit pentru partea sa sau alte expresiuni echivalente şi că primirea plăţilor s'a făcut fără nici o rezervă din partea creditorului. (Demolombe, XXv1, No. 486; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 298 
ter, text şi nota 45, p. 54; Baudry et Barde, Obligations, ÎI, No. 1286; Alexan- 
dresco, VI, p. 216). 
6. In al doilea rând, pentru ca renun- țarea tacită la solidaritate prevăzută de art. 1212 e. civ, fr. (1051 e, cir. rom.), să 

poată aveă loc, trebueşte ca să existe con- dițiunea continuității plăţilor. Astfel, dacă upă un număr de plăţi succesive divi- zate, debitorul face o plată nedivizată sau primeşte o chitanță dela creditor în care acesta nu face menţiune că este vorba de 

Art, 1051 

N 

o „plată pentru partea sa sau dacă cre-: ditorul face rezerve, plățile făcute anterior nu vor fi ţinute în seamă pentru calcu- larea, termenului necesar la operarea _re- nunțării tacite la solidaritate şi pentru îndeplinirea acestei renunțări va trebui să reinceapă o nouă perioadă de zece ani. (Demolombe, XXVI, No. 457; Larombitre, ligations, Art. 1212, No. 5; Alexan- dresco, VI. p. 216). ! 
7. În al treilea Tând, pentru existenţa renunțării tacite la solidaritate este nece- 
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Art. 1052 

sară condiţiunea pluralităţii plăţilor care 
nu e decât o consecinţă a celei de a doua 
condițiuni. După o părere, pentru exis- 
tența acestei de a treia condițiune, tre- 
buese zece plăţi urmate fără întrerupere, 
din an în an, în curs de zece ani. (Duran. 
ton, XI, No. 236; Larombitre, Obligations, 
Art. 1212, No. 6; Mourlon, IL, No. 1276; 
Laurent, -XVII, No. 354; Comp.: Alexan- 
dresco, VI, p. 216). - 

8. După altă părere, pentru existența 
acestei de a treia condiţiune este deajuns : 

“dacă s'au făcut mai multe plăţi urmate 
în curs de zece ani, chiar dacă numărul 
lor ar Îi mai mic decât zece. (Demolombe, 
XVI, No. 491). 
„9. Articolul 1051 din codul civil român, 

constitue aplicarea dispoziţunilor art. 1050 
$ 1 şi 2 și ambele texte se complectează 
unul prin altul. (Alexandresco, VI, p. 216). 

O. In cazul când plata separată nu a 
urmat în curs de zece ani consecutivi, ere- 
ditorul care primeşte. porţiunea dela unul 
dintre debitarii solidari, picrde solidarita- 
tea numai pentru veniturile şi dobânzile 
scăzuie şi care au fost plătite. (Pothier,! 
Obligations, II, No. 279; Demolombe, XXV], 
No. 450 urm.: Larombitre, Obligations, 
Art, 1212, No, 1, 2, 3; Demante ct Colmet 
de Santerre, V, No. 146 bis; Aubry et Rau, 
cd. 4-a, IV, $ 298 ter, text şi nota 43, p. 
34;. Dalloz, Rep, Obligations, No. 1455; 
Suppl., Obligations, No. 585; Laurent, 
AVII, No. 350; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, II, No. 1255; Alexandresco, VI, p. 
215, 216). 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Codul civil 

-1(. Renunţarea tacită la solidaritate 
prevăzută de art, 1212 ce. civ, fr. (1051 e. 
civ, rom,), nu profită decât debitorului care 
a plătit pentru partea sa veniturile şi do- 
bânzile iar nu și celorlalţi debitori faţă de 
cari solidaritatea continuă pentru surplus. 
(Larombitre, Obligations, Art. 1212, No. 
9; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1456; Lau- 
rent, XVII, No. 352). , 

12. Reuunţarea tacită la solidaritate 
prevăzută de art. 1212 e. civ. fr. (1051 e. 
civ. rom.), produce aceleaşi efecte ca şi 
renunțarea expresă, așă încât, debitorii 
ceilalți rămân obligaţi la plata întregei 
datorii din care se scade pariea debito- 
rului care_a obţinut renunţarea. (Demo- 
lombe, XĂVI, No. 49; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1212, No. 9; Laurent, XVII, 
No. 552: Alexandresco, VI, p. 216, nota 2). 

13. Renunjarea la solidaritate nu poate 
fi admisă, nici nu poate fi 
afară de cazurile prevăzute de lege. (Dal- 
loz, hâp., Obligations, No. 1457; Alexan- 
dresco, VI, p. 215, nota 4). 

14. Cu toate acestea, judecătorii vor 
„puteă, Nlupă împrejurările de fapt, să 
interprete voința părţilor, stabilind că a 
avut loc o remitere de solidaritate; în 
orice caz, în aceste împrejurări, remiterea 
de solidaritate nu va putcă aveă loc fără 
concursul creditorului., (Duranton, XI, No. 
256: Demolombe, XXVI, No. 495: Laurent, 
XVII, No. 355; Huc, VII, No. 527; Bau- 
dry et Barde, Obligations, IL, No. 1288; 
Alexandresco, VI, p. 214, nota), 

„Art, 1052. — Obligaţiunea solidară, în privința creditorului, 
se împarte de drept între debitori; fiecare din ei nu este dator 
unul către altul decât numai partea sa. (Civ. 778, 779, 1037, 1060 
urm. 1108 $ 3, 1871, 1872: C. com. 799, 801 urm.; Civ. Fr. 1213). 

Tezt. fr. Art. 1213. — L'obligation contracte solidairement envers le creancier se divise de plein droit entre les d6biteurs,: qui n'en sont tenus entre: eux que chacun pour sa part et portion. 

Bibliografie (continuare).' 
Perir Eucexy, Notă sub C. Apel Poitiers, S. II, 23 Oct, 1925, Jur. Gen. 1926, No. 535. 

- Doctrină, 

|. Debitorii solidari sunt consideraţi a- 
sociaţi unul cu altul și obligaţiunea între 
dânşii se divide de drept; 
ținut decât pentru porțiunea sa. (Demo- 
lombe, XĂVI, No. 418 urm.; Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 1432; Laurent, XVII, No. 
554; 
1256; Plantol, II, No. 767; Alexandresco, 
VI, p. 205), 

2, Obligaţiunea se împarte în mod 
egal între debitorii solidari, dacă în act 
nu se 'prevede contrariul sau dacă partea 
pentru care fiecare dintre debitori este 

, 

lecare nefiind . 

audry et Barde, Obligations, II, No. - 

interesat nu este ncegală. (Dalloz, Râp., 
Oblizations, No. 1452; Suppl., Obligations, 
No. 575; Alexandresco, VI, p. 203). 

9, In cazul când se stabileşte din clau- 
zele contractului sau din împrejurările de . 
fapt că -interesul debitorilor solidari nu 
este identic, împărțirea obligaţiei între 
debitori se va face proporțional cu aceste 
interese. (Demolombe, XXVI, No. 431; De- 
mante ct Colmet de Santerre, V, No. 147 
bis. |; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1432; 
Suppl., Obligations, No. 573; Laurent, XVII, 
No. 355; Badury et Barde, Obligations, II, 
No. 1256: Planiol, Iî, No. 767; Alexan- 
dresco, VI, p. 203). . , 
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Codul civil 

du La caz de îndoială se presupune că 
toții debitorii au .acelaş interes în datoria 
solidară, adică se admite că fiecare din ci 
contribue cu o. parte egală la plata da- 
toriei, (Alexandresco, VI, p. 204). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. a) Nu este necesar ca subrogatul să 
reînoiască procedura sau lucrările de ur- 
mărire dejă îndeplinite de subrogant, pe 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Art. 1053 

baza unui titlu executor, singura forma- 
litate impusă subrogatului va fi notifi- 
carca subrogării, iar diviziunea datoriei 
operează de plin drept conform art. 1052 
din codul civil, 

b) Nu e nevoie ca subrogatul să facă 
acțiune pentru obținerea unui titlu față 
de coobligaţii solidari, când subrogantul 
obține un titlu executor, pe care îl trans- 
mite subrogatului. (Judecătoria ocol rural 
Caramurat-Constanţa, 22 din 14 Mai 1925, 
Justiţia Dobrogei, 6—7/925, Pand. Rom. 
1926, TIT, 27). 

Art. 1053. — Codebitorul solidar care a plătit debitul în tota- 
litate, nu poate repeti dela ceilalţi decât numai dela fiecare partea sa. 

„ Dacă unul dintre codebitori este nesolvabil, atunci perderea 
cauzată de nesolvabilitatea acestuia, se împarte cu analogie, între 
ceilalți codebitori solvabili și între acela care a făcut plata. (Civ. 778, 
719, 1037, 1052, 1054 urm., 1667; C.com. 802 urm.; Civ. Fr. 1214). 

Tezi. fr. Ant. 1214. — Le codtbiteur d'une dette solidaire, qui la pate 
en entier, ne peut râp&ter contre les autres que les part et portion de chacun 

  

  

deux. 
Si Lun d'eux se trouve insolvable, la, perte qu'occasionne son insolvabilite 

se repartit par contribution entre tous les autres codebiteurs solvables et celu 
qui a fait le paiement. 

INDEX ALFABETIC 
"- (la doctrină), 

| Plată liberatorie 14, 15, 
Plată netiberatorie 16, 17. 

torum 8. Plată parţială 9, 10, 14,21, 
Cheltueli 20, Prescripţie 19, 
Compensaţie 21, Recurs de plată 2—15,18, 
Cuasi-delict 7, 8. 19, 20, 23, ” 
Culpă 24. Rentă 11. 19. 
Delict 7, 8. Societate 2. . 
Dobândă 11, 18, Solidaritate 1 urm, 
Excepţiune 17. Solidaritate convenţională 
Fidejusiune 13, 20, 6 
Hotărire 15, 20, 
Insolvabilitate 22, 23, 24, 
Mandat 2, 3, 8, 
Plată 1 urm, 

Acompt 12. 
Acţiune negotiorum ges- 

Solidaritate Jegală 6, -: 
Subrogaţie 3, 4, 5; 
Termen 10. 

Doctrină. 
1. Prin cuvântul: „plată“ întrebuințat - 

în art. 1214 e, civ. în. (1033 ce, civ. rom), 
se înţelege orice act care atrage în mod 
definitiv şi irevocabil stingerea obligaţiunci 
şi liberarea tuiuror debitorilor faţă cu 
creditotul.. (Demolombe, XXVI; No. 455; 
Larombitre, Obligations, Art. 1214, No. 3; 
“Alexandresco, VI, p. 201, nota 2). , 

2, Cauza recursului debitorului care a 
plătit întreaga datorie solidară, contra 
celorlalţi debitori, rezidă în faptul că el 
a plătit o datorie a altuia şi el decurge 
din “convenţiunea încheiată între părţi 
care ține de contractul de societate şi de 
contractul de. mandat. (Demolombe, XXVI, 
No. 421; -Larombitre, Oblgations, Art. 1214, 
No. 7; Demante et Colmet de Santerre, V,- 

- No. 147 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
$ 295 ter, text şi nota 37, p. 31; Dalloz, 
Rcp., Obligations;, No. 1458; Suppl., Obli- 

"ed. 4-a, IV, $ 208 ter, text 

gations, No. 580; Laurent, XVII No. 537; 
iluc,: VII. No. 33; Baudryv et Barde, O- 
bligations, IL. No. 1257; Planiol, II, No. 
769; Alexandresco, VI, p. 202). . 

8, Recursul debitorului care a plătit 
„întreaga. datorie solidară are un funda- 
ment dublu şi anume: creditorul care a 
plătit are contra debitorilor acţiunea de 
mandat care este o acțiune personală şi 
apoi are în contra codebitorilor o acţiune 
prin care exercită drepturile şi acţiunile 
creditorului în care se găsește subrogat în 
virtutea dispoziţiunilor art. 1951 ce. civ. fr. 
(1108 e. civ. rom.). (Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1214, No. 7; Demanie et Colmet 
de Santerre, V, No. 147 bis, II; Aubry et 
Rau, ed, 4-a, 1V, $ 298 ter, pg 31; Dalloz, 
Rep. Suppl., Obligations, No. 579, 580; 
Laurent, XVII, No. 537; Huc, VII, No; 332; 
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1257; 
Planiol. II, No. 769; Alexandresco, VL. p. 
205; Contra: Demolombe, XXVI, No. 422). 

4, Principiul subrogaţiunei cu consecin- 
țele sale suferă restricțiuni în materie de 
solidaritate, deoarece. debitorul solidar 
care a plătit întreaga datorie, are recurs 
contra fiecăruia. dintre ceilalți debitori nu 
pentru toată suma ce întrece porţiunea sa, 
ci numai pentru 'porjiunea fiecăruia. (De- 
molombe, XXVI, AA 432; Aubry et Rau, 

i nota.59 p. 
52; Dalloz, Reâp., Suppl., Obligations, No, 
579: Laurent, XVII, No. 358; Huc, VII, No. 
333; Baudry ct Barde, Obligations; 11, No, 
-1258:: Planiol. II, No. 770; Alexandresco, 
VI. p. 205, 206).



Art, 1053 

5, Chiar în cazul când debitorul care 
a plătit întreaga datorie solidară, ar fi 
fost subrogat convenţional de către cre- 
ditor în drepturile şi acţiunile sale, el nu 
va avcă recurs contra celorlalţi debitori 
decât numai în contra fiecăruia pentru 
partea sa. (Demolombe, XXVI, No. 433; 
emanie et Colmet de Santerre, V, No, 

148 bis, Îl: Aubry et Rau, ed, t-a, IV, $ 
298 ter, text şi nota 40, p. 52; Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 1435; Su pl., Obli- 
ations, No. 579; Laurent, XVII, No. 360; 
uc, VII, No. 333; Baudry et Barde, Obli- 

gations, II, No. 1259; Alexandresco, VI, p. 
205, 206), 

6. Debitorul care a plătit întreaga da- 
torie solidară, are recursul prevăzut de art. 
1214 c, civ. îr. (1053 c. civ. rom.), atât în 
cazul solidarităţii convenţionale, cât și în 
cazul solidarităţii legale. (Demolombe, 
AXVI, No, 423; Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 147 bis, II]). 

7. Acest recurs are loc chiar în cazul 
prevăzut de ari. 1005 ce. civ. rom., adică 
atunci când delictul sau quasi-delictul este 
imputabil mai multor persoane. (Alexan- 
dresco, VI, p. 202). 

8, In acest caz, baza recursului debi- 
torului care a plătit contra codebitorilor 
săi, va fi.nu acțiunea din mandat deoarece 
nu se pot asociă mai multe persoane pen- 
iru a comite delicte sau quasi-delicie, ci 
va îi acțiunea negotiorum gestorum. (A- 
lexandresco, VI, p. 202, 205). . 

9. Debitorul solidar care a plătit are 
drept de recurs contra celorlalți debitori 
nu numai în cazul când a plătit întreaga 
datorie, ci-și în cazul când a plătit numai 
o parte din ea, deoarece codebitorii sunt 
liberaţi peniru partea plătită. (Demolombe, - XXV N 0. 426, 444 urm.; Larombiăre, O- 
bligations, Art. 1214, No. 5; Dalloz, R& - 

bligations, No. 1453; Baudry et Barde, 
Obligations, II, No. 1269; Alexandresco, 
VI, p. 201, nota 3, 20), 

10. In cazul când datoria solidară tre- 
bucşte plătită în mai multe termene, de- 
bitorul solidar care a plătit partea din 
datorie la unul din termene, are dreptul 
să introducă recurs imediat după plata 
contra celorlalţi debitori, pentru partea 
acestora. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 

39). 
1. Debitorul solidar care a plătit tota- . 
litatea veniturilor unei rente sau dobânzile 
scăzute la unul din termene, are dreptul 
de recurs contra celorlalți debitori, pentru 
a-i xambursă partea lor. (Demolombe, 
XXVI,. No. 445; Larombiăre, Obligations, 
Art. 1214, No. 5; Baudry et Barde, Obli- 
gations, II, No. 1269). - 

12. Debitorul solidar are drept de re- 
curs contra celorlalți debitori chiar dacă 
a_plătit numai un acompt din capital. 
(Demolombe, XXVI, No. 446; Larombitre, 
Obligations, Art. 1214, No. 5: Dalloz, Râp., 
Obligations, No. 1433; Baudry et Barde,. 
Obligations, II, No, 1269). | 

13. Dispoziţiunile art. 2052 c. civ. fr. 
(1673 c. civ. rom), dela fidejusiune, nu-şi 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Codul civil 

găsesc aplicațiunea' codebitorilor solidari, 
aşă încât, numai codebitorul solidar care a plătit totalitatea sau o parte din datoria solidară va aveă recurs în contra celor- 
lalţi debitori. (Demolombe, XXVI, No. 47; 
Aubry ei Rau, ed. s-a, IV, $ 298 ter, text 
şi nota 41, p. 52; Dalloz, hâp. Obliga- 
tions, No. 1459; Suppl., Obligations, No. 
578; Laurent, XVII, ISA 565; Baudry et 
Barde, Obligations. II, No, 1271; Alexan- 
dresco, VI, p. 204), 

14. Pentru 'ca debitorul solidar care a 
plătit totalitatea sau o parte din datoria 
solidară să aibă recurs contra codebitori- 
lor săi, trebueşte ca plata pe care a fă- 
cut-o să fi fost liberatoare şi necesară. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 
77). 
15, Astlel ar fi în cazul când debitorul 

solidar a plătit o datorie solidară, con- 
firmată prin o hotărite definitivă. (Dal- 
loz, liep, Suppl., Obligations, No. 577). 

16. Debitorul solidar nu va aveă re- 
curs contra codebitorilor săi dacă plata 
făcută nu i-a liberat sau dacă alt code- 
bitor necunoscând plata. făcută, deoarece 
nu i-a fost comunicată, a mai plătit odată. 
(Demolombe, XXVI, No. 498; Larombitre, 
Obligations, Art. 1214, No. 5, 4; Dalloz, 
Rep. Obligations, No, 1441; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 1270; Alexan- 
dresco, VI, p. 204). 

17, Deasemenea, debitorul solidar nu 
va aveă recurs contra codebitorilor care 
fără a fi fost înştiințaţi înainte de fa- 
cerea plăţii, aveau de opus o excepțiune. 
liberatorie. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 
1441; Huc, VII, No. 533; Baudry et Barde, 
Obligations, II, No. 1270). 

8. Debitorul solidar, care a plătit în- 
treaga datorie solidară va aveă dreptul să 
ceară dela codebitorii săi plata dobânzilor - 
porţiunei lor în datorie, cu începere din 
ziua facerei vlăţii, chiar dacă nu. fuseseră 
stipulate dobânzi pentru creditor. (Demo- 
lombe, XXVI, No. 442; Larombiâre, Obli- 
gations, Art. 1214, No. 7; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 298 ter, text şi nota 38, 
p. 32: Dalloz, Rep., Obligations, No. 1457; 
Suppl.,  Obligations, No. 580; Laurent, 
XVII. No.'361; Huc, VII, No. 335; Baudry 
et Barde, Obligations, II, No. 1266; A- 
lexandresco, VI, p. 205). 

19. Recursul debitorului solidar care 
a plătit veniturile unei rente sau dobânzi, 
contra codebitorilor săi, se prescrie prin 
trecere de treizeci ani iar nu prin trecere 
de cinci ani. (Huc, VII, No. 333; Baudry 
ct Barde, Obligations, II, No. 1267). , 
20, Debitorul solidar, spre deosebire 

de fidejusiune, nu are recurs contra co- 
debitorilor săi pentru cheltublile făcute 
sau la care a fost condamnat în acțiunea 
introdusă de creditor contra lui. (Demo- 
lombe, XXVI. No. 445; Baudry et Barde, 
Obligations, II, No. 126$; Contra: Larom- 
bitre, Obligations, Art. 1214, No. 8). - 

24, In cazul când mai. mulţi sau toţi 
codebitorii, au plătit separat părţi din 
datoria solidară, se va face între ei com- 

. 
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Codul civil 

Densaia, (Dalloz, Rep., Obligations, No. 
1455), - - 
22, Potrivit dispoziţiunilor art. 1911 c. 

civ. în. (1055 e. civ. rom), dacă unul din- 
ire codebitorii solidari este insolvabil, a- 
tunci pierderea cauzată de insolvabilitatea 
acestuia, se împarte între ceilalți codebi- 
tori solidari şi între acela care a făcut 
plata şi exercită recursul. (Demolombe, 
AAVI, No. 434; Larombitre, Obligations, 
Art, 1214, No. 9; Demante ct Colmet de 
Santerre, V, No. 149 bis, |; Aubry et Rau, 
cd. 4-a, IV, $ 298 ter, p.'32; Dalloz, Râp., 
Obligations, No. 1454; Suppl. Obuga- 
tions, „No, 524; Laurent, XVII, No. 
562; Huc, VII, No. 534; Baudry ct Barde, 
Obligations, II, No. 1260; Planiol, II, No. 
771; Alexandresco, VI, p. 206, 207). 
„28, In acest caz, împărţirea pierderei 
rezultată din insolvabilitatea debitorului 
solidar, se va face proporţional cu partea 
contributorie a fiecărui creditor. (Demo- 
lombe, XXVI, No. 436; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1214, No. 9; Demante et Col- 
met de Santerre, V, No. 149 bis, II; Bau-" 
dry et Barde, Obligaiions, II, No. 1260; 
Planiol, II, No. 771; Alexandresco, VI, p. 
206, 207). : 

DESPRE ODBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Art. 1054 

24, Impărțirea pierderei rezultată din 
insolvabilitatea unui codebitor, va aveă 
loc numai în cazul când insolvabilitatea 
este anterioară sau concomitentă cu plata 
făcută iar nu şi în cazul când insolva- 
bilitatea este posterioară plăţii, caz în 
care pierderea va fi suportată de debito- 
rul care a făcut plata, deoarece este în 
culpă că a întârziat cu facerea recursului 
contra : codebitorilor. (Demolombe, XXVI, 
No. 455; Linrombitre, Obligations,. Art. 
1214, No. 9; Dalloz, Rcp., Obligations, No. 
1454; Baudry et Barde, Obligations, II, 
No. 1260), -. 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

(„ Numai este nevoie ca debitorul su- 
brogat, care a plătit întreaga datorie să 
intenteze o acţiune separată în repetiţiune 
contra codebitorilor săi solidari, titlul con- 
statator al condamnaţiunii fiind suficient. 
(Jud. ocol Caramurat-Constanţa, 22 din 
14 Mai 1925, Pand. Rom. 1926, III, 27, Ju- 
stijia Dobrogei. 6—7/925). ” 

Art. 1054.—Când creditorul a renunțat la solidaritate în 

  
favoarea unui sau mai mulţi din debitori, dacă unul sau mai 
mulți din ceilalți codebitori devin nesolvabili, partea acestora se 
va împărți cu analogie între toţi ceilalți codebitori, cuprinzându-se 
și acei cari au îost descărcaţi de solidaritate. (Civ. 1049, 1053, 
1668; C. com. 802 urm.; Civ. Fr. 1215). 

Tezt. Jr. Art. 1215. — Dans le cas ou le erâancier a renonc6 ă action solidaire envers Pun des debiteurs, si lun ou plusieurs des autres codâbiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement repartie entre tous les dbiteurs, meme entre ceux pree6demment dâcharges de la solida- rit par le crEancier. 

Doctrină, civ. În. ( 1054 c. civ, rom.), va trebui să 
fie interpretat în mod literal, aşă încât in- 
solvabilitatea codebitorilor va îi suportată 
de debitorul descărcat de solidaritate, iar 

Î. Art. 1215 c, civ. fr, (1034 c. civ. rom.), 
după o 'părere, nu este redactat exact, ci 
ir 

  

ebueşte interpretat în sensul că credito- 
rul care a primit dela unul dintre debi- 
torii solidari 'o parte din datorie, descăr- 
cându-l de solidaritate, nu poate urmări 
pe ceilalți creditori în mod solidar, decât | 
upă ce va scade atât partea ce a pri- 

mit-o cât şi partea proporţională cu care 
debitorul descărcat ar k contribuit la in- 
solvabilitate, (Pothier, Obligations, II, No. 
275; Delvincourt, II, No. 510; Toullier, VI, ' 
No. 739; Duranton, XI, No. 231; Larom- 
bitre, Obligations, Art. 1215, No. 2; Mour- 
lon. II, No. 1278; Mass€ et Vergâ sur Za- 
chariae, III, $ 529, nota 21, p. 361; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, 8.298 ter, text și nota 
45, p. 53; Dalloz, Rep. Obligations, No. 
1446; Alexandresco, VI, p. 207, 208). 

2, După altă părere, textul art. 1215 c, 

nu de creditor. (Demolombe, XXVI, No. 
437 urm.; Marcad6, Art. 1215; Demante et 
Colmet de Santerre, V, No. 150 bis, 1, II; 
Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 583; 
Laurent, II, No. 363; Huc, VII, No. 334; 
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1261, 
1262; Planiol, II, No. 775). 

3, În această: de a doua părere, dacă . 
toți codebitorii sunt insolvabili, creditorul 
va puteă acţionă pe debitorul pe care l-a 
descărcat mai înainte, entru ' totalitatea 
creanţei. (Demolombe, XXXVI, No. 440; 
Demante et Colmet de Santerre; V, No. 

"150 bis, III; Baudry et Barde, Obligations, 
II, No, 1265). , „Au In această de a doua părere, solu- 
țiunea adoptată nu va avea loc decât în 
cazul când insolvabilitatea s'a produs 
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Art, 1055 . DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Codul civil 

după  remiterea solidarităţii, căci dacă mante ct Colmet de Santerre, V, No. 150 insolvabilitatea s'a produs înainte de re- bis, IV; Baudry. et Barde, Obligations, IL, miterea solidarităţii, creditorul va suportă No, 1965), pierderea, cel. puţin atunci când el: cu- G. Dacă creditorul -noștcă insolvabilitatea în momentul când nu numai de solidaritate, ci de însăşi da- a făcut remiterea. (Demolombe, XXVI, toria sa, făcând rezerve în privinţa celor- No. 441; Baudry ct Barde, Obligations, II, lalţi debitori, el pierde orice acţiune con- No. 1264). 
tra acestui debitor în caz de insolvabili- 5, Creditorul poate în mod valabil să tate a unuia din debitori, rămânându-i descarce de orice parte contributivă în "numai acţiunea solidară contra celorlalţi, porţiunea insolvabililor pe debitorul soli- după ce va scădeă partea debitorului că- dar căruia i-a făcut remiterea de solidari. ruia i Sa făcut remiterea. (Aubry et Rau, tate, luând asupra sa această parte con- cd. 4-a, IV, $ 293 ter, nota 42, p. 33; A- tributivă, deoarece această  convenţiune lexandresco, VI, p. 205) nu este contrară ordinei publice. (De. . 

descarcă pe debitor 

Art. 1055.-— Dacă datoria solidară eră făcută numai în inte- resul unui din debitorii solidari, acesta în față cu ceilalți codebitori răspunde pentru toată datoria, căci în raport cu el, ei nu sunt priviți decât ca îidejusori :). (Civ. 1669 urm., 1674; Civ. Fr. 1216). 
Tezi. fr. Art. 1216. — Si Tafaire pour laquelle la dette a 6t6 contractâe solidairement ne concernait que lun des coobligâs solidaires, celui-ci serait. tenu de toute Ja dette vis-a-vis des autres codebiteurs, rapport â lui que comme ses eautions, 

INDEX ALFABETIC 3, In cazul când nu există convențiune (la doctrină), - 
expresă, acel care pretinde că datoria so- Capital 7, 7 IN Fidejusiune 1, 2, 9, 10. - lidară a, îost făcută în interesul numai a 

Cheltueli 7, a Interes 1 urm. „ unuia dintre debitori, va trebui să dove- Daune e: 7, Prezumpțiuni 4. dească alegaţiunea sa. (Baudry ct Barde, Dobânzi 7, Probă 3. 4, “ Obligations, II, No. 1275; Alexandresco, 
Dovadă 3, 4, Recurs de plată 6, 7, 8. IL, p. 205, nota 1). Excepţiuni 1, Solidaritate 1 urm. 4, Proba cu marturi şi prezumpțiuni, - . va fi admisă numai în cazurile când aceste ” ină dovezi sunt admise upă dreptul comun. Doctrină, (Larombitre, Oblieations, Art. 1215, No. 3). Î. hi cazul când datoria solidară a fost 3; Dispozițiunile art. 1216 e. cv. îr. ăcută numai în interesul unuia dintre (1055 e. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea debitorii solidari, toți aceştia în raportu. atât în cazul când datoria solic ară a fost rile cu creditorul, vor fi consideraţi ca făcută numai în interesul unuia singur codebitori, neavând dreptul să-i opue ex- dintre debitori, cât şi în cazul când a fost cepțiunile de care sar putea prevală îi- făcută în interesul mai multor dintre code- dejusorii solidari. (Demo ombe, XXVI, No. bitori. (Larombitre, Obligations, Art. 1216, 448;. Larombiăre, Obligations, Art, 1216, No. 1: Dalloz, Rep. Suppl,, Obligations, No.. 4; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 576: Huc, VII, No. 334; Baudry „et No. 1272; Planiol, ÎI, No. 768). " Barde, Obligations, II, No. 1979) 2, În cazul când datoria solidară a fost 6. In cazul când datoria ! solidară a ăcută numai în interesul unuia dintre de. fost contractată numai în interesul unuia bitori, în raporturile dintre codebitori, cei- dintre debitorii solidari, dacă creditorul lalţi codebitori sunt considerați faţă de a urmărit şi a obținut plata dela acest de- cbitorul în interesul ciiruia a fost făcută bitor, el ui va avea dreptul de recurs datoria ca fidejusori, deoarece principiul Contra celorlalţi debitori. (Demolombe, după .care obligațiunea solidară se îm.  XXVI, No. 450; Larombiăre, Obligations, parte de plin drept între codebitori, nu Art. 1216, No. 2) - Se este absolut. (Demolombe, XXVI, No. 150; „ Dacă însă plata a fost făcută de un Larombitre, Obligations, Art. 1216, No. 1; alt codebitor, acesta va aveă dreptul de Demante ct Colmet de Santerre, V, No. . recurs contră debitorului în interesul că- 151 bis, I;. Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $  ruia a fost contractată datoria, solidară, 299 ter, p. 52: Dalloz, Râp., Obligations, pentru întreaga datorie, cheltueli, dobânzi No. 1449: Suppl; Obligations, No. 575; şi” eventual daune-interese, (Demolombe, Laurent, XVII, No. 564; Huc, VII, No. 351: XXVI, No. 450; Larombitre, Obligations, Baudry et. Barde, Obligations. II, No. Art, 1216, No. 2; Demante et Colmet de 1272; Alexandresco, VI, p. 203). Santerre, V, No. 151 bis, 

ÎN e a Oa . 

1) Adică: garanţi, chezaşi. 
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8. In cazurile prevăzute de art, 2032 e. civ. Îr. (1675 c. civ. rom.), debitorii soli- 
dari pot lucră contra codebitorului în in- 
teresul căruia a fost contractată datoria „solidară, chiar înainte de fi plătit datoria. (Demolombe, XXYI. No. 450; Larombicre, Obligations, Art. 1216, No. 2; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 151 bis, 1). 

9. In cazul când datoria solidară a fost 
coniractată numai în interesul unuia din- 
tre debitori, acesta va fi considerat ca debitor principal iar ceilalţi ca fidejusori, 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE SOLIDARE Art. 1056 

nu numai în raporturile acestora din - urmă cu cel dintâi, ci şi în raporturile ce- 
lor dintâi între dânşii. (Demolombe, XXYVI, - 
No. 451; Larombicre, "Obligations, Art. 
1216, No. 9). 

10. Dispozitiunile art..1682 c. civ. TOM, 
îşi găsesc aplicaţiunea în cazul art, 1055 
c. civ. rom., adică atunci când datoria a 
fost contractată numai în interesul unuia 
din debitorii solidari, deoarece faţă “cu 
acest debitor, ceilalți codebitori sunt nişte 
fidejusori. (Alexandresco, VI, p. 218). 

Art. 1056. — Codebitorul ') solidar reprezintă pe ceilalţi code- bitori în toate actele, cari pot aveă de efect stingerea sau împu- ținarea  obligațiunei. . (Civ. 
1218, 1552 urm.,). 

1038, 1039 urm., 1137, 1140, 1155, 

Bibliografie (continuare), | 
Rapaeonr M., Notă sub C. Apel Douai, 4 Mai 1926, Jurispr. Gen. 1926 No. 1809, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 7 

Apel 9, 10, 11, 12. Recurs 8, 
Casaţie 8. Redactare greşită 1, Cod civil francez 2, Renunţare 9, 10, 

  

Hotărire 6—11. Solidaritate 1 urm. Impuţinare 43, 44, Tranzacţie 4, 5. 

Conservare 2 urm, | Reprezentare 2 urm. 

Jurământ 13, 13, 

_. Doctrină, 

(. Textul articolului 1056 c, civ. TOM, 
este greșit redatat, deoarece la început s'a pus cuvântul: „creditorul“ în loc de cu- jântul „Debitorul“. (Alexandresco, VI, p. 
188). : 
2, Textul art, 1056 c. civ, rom,, lipseşte în codul civil francez şi este adăugat de legiuitorul român, ca o consecință a prin- 

cipiului înscris în art, 1858 “după care şi 
creditorul solidar reprezintă pe ceilalți co- 
creditori în actele cari au de efect con- 
“servarea şi îmbunătăţirea obligaţiuni. (A- 
lexandresco, VI, p. 189, nota 1). 

3, Potrivit dispozițiunilor art. 1056 c. 
civ. rom., debitorul solidar reprezintă pe 
ceilalți debitori. în toate actele care pot 
aveă de efect stingerea sau împuţinarea 
obligaţiunei. (Alexandresco, VI, p. 190, 

"1 

Z, Astfel, tranzacţiunea favorabilă fă- 
“cută de unul din debitorii  solidari, va 
folosi celorlalţi codebitori, deoarece ne- 
fiind decât.o singură datorie, stingerea ci 
în privința unora din debitori va profită 
şi celorlalţi. (Duranton, XVIII, No. 40: 
Larombitre, Obligations, Art, 1208, No. 11; 
Troplong, Transcriptions, No. 125; 126; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 421, p. 661; 
Alexandreseo, VI, p. 190, nota 3). Lu 

5.. O tranzacţiune împovărătoare făcută 

  

1) Acest art, 1056, lipseşte In Codul civil ftanc 
dart. A se.vedeă -şi cuprinsul art. 1038, 

19505. — Codul Civil adnotat — VII. 

de unul dintre debitorii solidari cu cre- ditorul, nu va fi însă opozabilă celorlalţi 
codebitori. (Alexandreseo, VI, p. '190). 

6. Ilotărirea câştigătoare obinutii de: 
unul dintre debitorii solidari contra cre- ditorului, va folosi celorlalţi codebitori. 
(Alexandresco, VI, p. 190, 191). . 

7„ Dacă însă debitorul a pierdut pro- 
cesul, hotărîrea nu va fi opozabilă celor- 
lalţi codebitori. (Alexandresco, VI, p. 190). 

8. Casarea unei deciziuni care cuprinde 
o condamnare solidară, admisă în folosul 

- unuia din debitorii solidari, va folosi tutu- . 
ror celorlalți codebitori. 
VI, p. 191). 

9. Renunţarea la apel din partea unuia 
din debitorii solidari, în privinţa sentinţei 
dobândită de creditor, nu poate împiedecă 
dreptul de apel a celorlalți codebitori. (A. 
lexandresco, VI, p. 192). 

10. In acest caz, în apelul făcut de 
ceilalți codebitori, debitorul renunțător nu 
va fi citat, deoarece el este reprezentat în 
instanță prin codehbitorii apelanți. (Alexan- 
dresco, VI, p. 19). : , 

[ (. Apelul făcut de unul din debitorii 
solidari contra sentinței dobândite de cre- 
ditor, foloseşte tuturor celorlalți codebi- 
tori, chiar în cazul când aceştia din urmă 
ar fi făcut-un apel tardiv sau neregulat, 
deoarece apelul regulat făcut de unul dir 
debitorii solidari tinde la îmbunătăţirea. 
soartei tuturor debitorilor. (Alexandresco,- VI, p. 192, 195). | 

12. Apelul însă făcut de creditor con- 
tra unuia din debitorii solidari nu este o- 
pozăbil” celorlalți codebitori. i (Alexan- 
dresco, VI, p. 193). a 

13. Jurământul deferit de creditor u- 
nuia din debitorii solidari asupra existen- 
fei datoriei şi prestat de el, precum şi Ju- 

(Alexandresco, 

. 

cz. În textul oficial, din eroare se zice: „creditorul soli. 
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Art, 1057 

rământul deferit de debitorul solidar şi 
refuzat de creditor, vor folosi celorlalţi 
codebitori, deoarece li se îmbunătățește 
soarta comună.. (Alexandresco, VI, p. 193). 

Su Jurământul refuzat de debitorul 
solidar, precum. şi jurământul” prestat de 
creditor după propunerea debitorului so- 
lidar, nu vor fi opozabile celorlalți de- 
bitori deoarece li se face situaţiunea mai 
rea. (Alexandresco, VI, p. 194). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

[| In prealabil, apelantul reclamânt J. 
Behar Isac, a ridicat chestiunea, că sen- 
tința apclată este rămasă. definitivă faţă 
de pârita firma Fratelli Heskia, căci deși 
aceasta a fost condamnată solidar îm- 
preună cu componenţii săi, însă n'a tăcut 
separat apel şi accă firmă, aşă că, — re- 
clamantul a susținut — din moment ce 
are luată o hotărîre în contra tuturor co- 
debitorilor solidari, toţi aceştia fiind părţi 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE DIVIZIBILE ȘI NEDIVIZIBILE Codul civil 
7 

în proces, se aplică principiul superior al 
solidarităţii şi anume al autorităţei lu- 
crului judecat şi deci, din acest punct 
de vedere, apelul componenților firzaci 
urmează ar fi respins de plano. 

Deşi este adevărat că reclamantul, prin 
acțiunea introductivă de instanță, a che- 
mat în judecată atât pe firma /ratelli 
Heskia cât şi pe componenţii săi şi a cerut 
condamnarea lor în mod solidar, lucru ce 
Tribunalul a admis prin sentința apelată, 
însă "din certificatul depus la dosar, se 
constată că firma Fratelli Heskia nu mai 
există la Milano încă din Noembrie 1921, 
deci eră inexistentă la data introducerei 
acțiunci care a avut loc la 30 Iunie 1922. * 

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiunilor 
„art. 1056 cod civ. un codebitor solidar re- 
prezintă pe toţi ceilalţi codebitori în toate 
actele cari pot aveă de cfeci stingerea sau 
împuţinarea obligaţiunei. Aşă fiind, che- 
stiunea ridicată de reclamant este neîn- 
temeiată. (C. Ap. Buc.'S. II, dec. 120 din 

--9 Iulie 1926, Jur. Gen.. 1926, No. 1556). 

Secţiunea V. — Despre obligațiunile divizibile şi nedivizibile. 

Art. 105'7.— Obligaţiunea este nedivizibilă când obiectul ei, 
fără a îi denaturat, nu se poate face în părţi nici materiale, nici 
intelectuale. (Civ. 1058 -urm., 1263, 1695, 1796, 1873; L. propr. 
liter. (Mon. of. 68/923), 35; Civ. Fr. 1217). | 

Tezt, fr. Art. 1217. — Lobligation est divisible ou indivisible selon quw'elle 
a pour objet ou une chose qui dans sa. 
est ou n'est pas susceptible de division, 

livraison, ou un fait qui dans execution, 
soit matcrielle, soit intelectuelle. 

Bibliografie (continuare), 
GeonsEax N., „Studii Juridice“, vol. I, „Tranzacţie“, p. 195. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Act 8 - 2—5, 11, 13, 
Amanet 7, - “Indivizibilitate obligaţio- 
Antichreză 7, ne 

Apel 8; Indivizibilitate _solutione 
- Comunicarea unui act 8, 

Contract comutativ 13, 14, 
Daune-interese 12, 
Divizibilitate 1, 9, 12, 14. 

sau de plată 2. 
Ipotecă 5, 6,8. 

bligație, a se vedeă cu- 
viatele: „Divizibilitates, 

Exemple +8, 10, 11, 12, „Indivizibilitate*, Ga 7 Obligaţie de a face 9, Garanţie 11, -. Obligaţie de a nu face 9. Indivizibilitate 1—14, 13. ( O oziţie 8, Da Indivizibilitate absolută 2, | Plată 6. 
he Servitute +. Indivizibilitate naturală Voiaj 10. 

" Doctrină, 

1. Obligaţiunile, considerate sub! ra- 
portul obiectului lor, se împart în obliga- 
țiuni divizibile şi obligaţiuni indivizibile, 
după cum prestaţia lucrului sau faptului 
care le formează obiectul poate fi sau nu 
poate fi divizată, fie material.sau natural, 

ie intelectual sau civil. (Dalloz, Rep. O- 

bligations, No. 1500; Alexandresco, VI, p. 
223, 226). “ „- 

2. Codul civil prevede! trei feluri de 
indivizibilitate şi anume: indivizibilitatea 
naturală sau absolută, prevăzută de art. 
1217 c. civ, fr. (1057 c. civ. rom.), indivi- 
zibilitatea obligatione adică” indivizibili- 
tate de obligaţie prevăzută de art. 1218 e. 
civ. În. (1058 c. civ. rom.) şi indivizibili- 
tatca solutione, adică indivizibilitatea 'de 
plată, prevăzută de art. 1221 ce. civ. fr, 
(1061 c. civ. rom.). (Pothier, Obligations, 
II, No. 291; Demolombe,. XXVI, No. 514, 
522; Demante et Colmet de Santerre,:Y, 
No. 155, 154: Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 1505; Laurent, XVII, No. 369; Huc, 
VII, No. 558; Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, II, No. 1314 urm.; Planiol, II, No. 
298 urm.; Alexandresco, VI, p. 225, 226). 

3, Drept vorbind, nu există decât o sin- 
gură indivizibilitate, aceea naturală 'sau 
absolută, prevăzută de art. 1217 €. civ. fr. 
(1057 c. civ. rom.). (Demolombe, XXVI, No. 
515, 522; 'Larombitre, Obligations, Art. 
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1217, 1218, No. 5; Demante ct Colmet de 
Santerre, V, No. 154 bis, V; Aubry ct 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 501, text şi nota 3, p. 
47; Dalloz, Râp., 'Obligations, No. 1511; 
Suppl Obligations, No. 605; Laurent, 
XVII, No. 369; Huc, VIL, No. 559; Bau. 
dry et Barde, Obligations, II, No. 1314; 
Planiol, II, No. 781, 784). 

Sa Ca exemplu de indivizibilitate na- 
turală sau absolută, este obligația de a 
constitui o servitute predială, care consti- 
tue tipul acestui fel de indivizibilitate, 
(fothier, Obligations, II, No. 291; Toullier, 
"I, No. 787; Duranton, XI, No. 259, 260; 
emolombe, AXVI, No. 524; Larombitre, 

Obligations,.. Art. 1217—1218, No. 5. Art, 
1222—1225, No. 3 urm.; Mourlon, LI, No. 
1255; Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. 154 bis, V; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 501, text şi nota 4, p. 48; Dalloz, 
Rep., Obligations, No, 1511; Su pl., Obli- 
gations, No. 606: Laurent, vIl No. 269, 
573: Huc, VII, No. 339, 340, 342; Baudry 
ct Barde. Obligations, II, No. 1514; Planiol, 
II, No. 781, 784; Alexandresco, VI, p. 224, 
225, 226). 

5. Obligaţiunea de a constitui o ipotecă 
sau de a delăsă un imobil ipotecat, este 
deasemenea, indivizibilă prin natura cei. 

" (Demolombe, XXVI, No. 524; Larombitre, 
bligations, Art. 1217—4218, No, 5; Aubry 

ct Rau, ed. 4-a, IV, $ 301, text şi nota 5, 
. 48; Dalloz, Râp., Obligations, No. î5ii; Sippl, Obligations, No. 607; Laurent, XVII, 

No, 574; Alexandresco, VI, p. 227, 228). 
6. Indivizibilitatea ipotecei se aplică 

numai la acţiunea la care ca dă naştere, 
nu și la plată. (Larombitre, Obligations, Art. 1217, 1218, No. 5; Laurent, XV 
574, 575; Alexandresco, VI, p. 226, nota 5). 

7, Deasemenea, este indivizibilă obliga- 
ţia de a constitui un amanet sau anlti- 
chreză.  (Larombitre, Obligations, Art. 
1217—-1218,_No. 5: Dalloz, Râp., Obligati- 
ons, No. 1511; Suppl., Obligations, No. 
607; Laurent, XVII, No. 375; Alexan- 
dresco, VI p. 226, 227). i 

8. Deasemenea, este indivizibilă obli- 
gația de a comunică un act, de a da un 
act, de a da socoteli, de a face un act 
judiciar cum e opoziţie, apel, de a luă o 
inscripţie  ipotecară, etc, (Demolombe, 
XAVI, No. 524; Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 154 bis, V; Dalloz, Rp. 
Obligations, No. 1511; Alexandresco, VI, 
p. 229). . 

- 9. Obligaţiunile de a face sau de a nu. 
face'nu sunt indivizibile decât atunci când 
faptul ce s'a promis sau dela care sia ro- 
mis abținerea, nu este, susceptibil de divi- 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE DIVIZIBILE ŞI NEDIVIZIBILE 

II, No.' 

Art. 1058 

ziune. (Pothier, Obligations, II, No. 290; 
Demolombe, XXYI, No. 5293; Larombitre, 
Obligations, Art. 1217—1218, No. 11; Au- 
bry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 501, nota 6, 
p. 43; Dalloz, Rep., Obligatious, No. 1511; 
Suppl., Obligations, No. 608; Huc, VII, 
No. 541; Alexandresco, VI, p. 223, 224). 

10, Astfel este indivizibilă obligațiunca 
de a face un voiaj sau a se abține de a-l 
face, de a merge întrun anumit oraş pen- 
tru a spune o noutate, de a omori un animal 
sălbatec, cete. (Demolombe, XXVI, No. 524; 
Larombitre, Obligations, Art. 1217-1218, 
No. 5; Demante et Colmet de Santerre, 
V, No. 154 bis, V; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 301, p. 48; Dalloz, Rep. Suppl., O- 
bligations, No. 605: Laurent, XVII, No. 
0 Alexandresco, VI, p. 224, nota 1, 235, 
227). 

Îi Obligaţia de garanţie este indivi- 
zibilă prin natura ei. (Dalloz, Râp., Obli- 
gations. No. 1518, 1519). 

12. Dacă însă obligaţia de garanţie se 
converieşte într'o obligaţie de a plăti 
daune-interese, ea devine divizibilă. (Dal- 
loz, Rep., Obligations, No. 1518). 

13. Îiteun contract comutativ, după o 
părere, indivizibilitatea naturală a uneia 
din obligaţiuni aduce în mod necesar și 
fără stipulauunc, indivizibilitatea obliga- - 
țiunei corelative. (Dalloz, Rep., Obliga- 
tions, No. 1514). , 

A, După altă părere, această jsoluțiune 
“nu poate avea loc, deoarece indivizibili- 
tatea unei obligaţiuni. nu poate rezultă 
decât din imposibilitatea de a se execută 
în mod parţial obligaţiunea. (Demolombe, .. 
XXVI, No. 529; Aubry et Rau, ed. 4-a. IV. 
$ 301, text şi nota 11, FR +9; Dalloz, Râp., 
Suppl.._ Obligations, No. 609; Laurent, 
XVI No. 550). | 

15. A se vedeă: art. 1058 din codul 
civil cu notele respective. 

ă Jurisprudență. 
(Continuare dela 1924 până la 1927), 

LR In principiu, acţiunea în partaj este 
indivizibilă. Atunci însă, când cu ocazia 
acţiunii în partaj, se caută, printr'o ac- 
țiune de petițiune de ereditate sau de 

„raportare a unui bun la masa succesorală, 
să se revendice sau să se restitue un bun 
susceptibil de o diviziune materială sau - 
intelectuală, acţiunea prin care se valori- 
fică acest drept, este divizibilă. (Cas. |, 
295 din 9 Februarie 1925, Pand, Săpt. 
22/925, Pand. Rom. 1936, III, 17). 

Art. 1058.— Obligaţiunea este încă nedivizibilă, când obiectul 
este divizibil, dar părțile contractante l-au privit sub un raport 
de nedivizibilitate. (Civ. 1057, 1061; Civ. Fr. 1218)... . 

Tezt. fr. Art. 1218. — L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le 
fait qui en est T'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle 
est considârâe dans lobligation ne'la rend pas susceptible d'execution partielle. 
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Art. 1058 

Doctrină, 

|. Art. 1218 c. civ, fr. (1058 c. civ. rom), 
prevede cea de a doua şpecie de indivi- 
zibilitate, accă' denumită indivizibilitate 
obligatione, care are loc atunci când un 
fapt sau un lucru este 'divizibil prin na- 
tura lui, dar părţile contractante . l-au 
privit sub un raport de nedivizibilitate, 
adică nesusceptibil de executare parţiali. 
(Pothier, Obligations, II, No. 29, 29; 
Toullier, VI, No. 692: Duranton, XI, No. 
256; Demolombe, XĂVI, No. 525; Demante 
et Colmet de Santerre, V, No. 153; Aubry 
ct Rau, cd. -a, IV, $ 501, text şi notele 
7, 10, p. 48, 49; Dalloz, Rep., Obligations, 

„No. 1545; Supl: Obligations, No. 610; 
Laurent, XVII, No. 570; Huc, VII, No. 
545; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 
1514; Plamol, II, No. 785; Alexandresco, 
VI. p. 227). 7 | 

2, Indivizibilitatea prevăzută de art, 
1218 c. civ. îr. (1058 e. civ. rom.), deşi 
rezultă din voința părților contractante, 
produce însă aceleași efecte. ca şi indivi- 
zibilitatea prevăzută de ari. 1217 c. civ. 
Îr. (1057 e. civ. rom). (Demante ct Col- 
met de Santerre, V, No. 154 bis, VI; Dal- 
loz, Rep. Oblisations, No. 610). 

3. Îndivizibilitatea prevăzută de. art. 
1218 c. civ. în. (1058 c. civ. rom.), este mult 
mai Îrequentă decât indivizibilitatea pre- 
văzută de art. 1217 c. civ. În. (1037 ce. civ. 
rom), deoarece lucrurile indivizibile prin 
natura lor, sunt rare. (Demolombe, XXVI, 
No. 527). 

d. Ca exemple de indivizibilitate obli- 
gatione sunt acele întreprinderi care au 
de obiect un lucru într'o formă determi- 
nantă cum .ar fi obligaţia de a construi 
o casă. potrivit unui anumit deviz. (Po-. 
thier, Obligations, II, No. 292; Demolombe, 
AAVI, No. 525; Larombitre, Obligations, 
Art. 1217—1218, No. 6; Ari, 1222—1223, 
No. 9: Mourlon, II, No. 1285; Demante ct 
Colmet de Santerre, V, No. 154 bis, VI: 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 501, text și 
nota S, p. 48; Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 1515; Suppl., Obligations, No. 619; 
Laurent, XVII, No..370; Huc. VII, No. 
545 urm.; Baudry et Barde, Obligations, 
II, No. 1514; Planiol, II, No. 785; Alexan- 
dresco, VI, p. 227, 228), 

5. Alt exemplu de indivizibilitate obli- 
gatione este obligațiunea de a predă un 
teren de o anumită întindere pentru con- 
strucția unti case sau a unci uzine. (Po-. 
thier. Obligations, II, No. 295; Demolombe, 
XAVI, No. 526; Larombitre, Obligations, 
Art. 1217.—1218, No. 7; Demante et Col. 
met de Santerre, V, No: 154 bis, VI; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 501. text şi nota 
9, p. 49; Dalloz. Râp., Obligations, No. 
1515; Laurent, XVII, No. 570; Comp.: A- 

“lexandresco, VI, p. 229, 250). . 
6. Tribunalele vor apreciă în mod su- 

veran,. după împrejurările cauzei; dacă 
există sau nu indivizibilitate în sensul 
prevăzut de art, 1218 c, civ. fr. (1058 e; civ, 
rom.). (Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, . 

_ DESPRE OBLIGAȚIUNILE DIVIZIBILE ŞI NEDIVIZIBILE Codul civil 

“No, 610; Laurent, XVII, No. 377: Huc, VII, 
No. 546; Alexandresco, VI, p. 228). | 

7, Intenţiunea părţilor contractante în 
cazul indivizibilităţii :prevăzute de art. 
1218 e, civ. îr. (1058 e. civ. rom.), poate 
[i expresă sau tacită. (Alexandresco, VI, 
p. 227). 

8. Obligaţiunea proprietarului de a 
predă moşia arendată sau casa închiriată 
este indivizibilă, dacă părţile nu au con- 
siderat-o ca divizibilă, cecace puteau s*o 
facă în virtutea dispoziţiunilor art. 1218 
c. civ, Îr.. (1058 c. civ. rom). (Alexan- 
dresco, VI, p. 228, 229). 

9. Obligaţia arendaşilor de a plăti chi- 
ria este divizibilă, deoarece ci datorese o 
sumă de bani care se poate împărţi, afară 
de cazul când părțile au considerat-o ca 
divizibilă. (Demolombe, XXVI, No. 529; 
Aubry et Rau, ed. t-a, 1V. $ 501, text şi 
nota Îî, p. 49: Laurent, XVII, No. 380; 
Alexandresco, VI, p. 228, 229). , 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

- 4. a) Când c vorba: de un contraci de 
vânzare, obligaţiunile ce cuprinde cu pri- 
vire la cumpărători pot fi sau nu divizi- 
bile. In speţă, însă, ne găsim în fața unei 
„individium solutione tantum“, adică o 
indivizibilitate care afectează nu obliga- 
țiunca în sine,. ci executarea ci. Accastă 
indivizibilitate a plăţii rezultă din intenția 
părților, și din alte împrejurări de fapt: 
un singur contract de vânzare peniru toţi. 
cumpărătorii; stipulațiunea din contract 
că se vinde întinderea de moşie... adică 
tuturor laolaltă, că pământul se va îm-=: 

ărţi în loturi pe familii și prin tragere 
li sorţi, ete. Deci, reese evident că cum- 
părătorii au. considerat chiar sub raportul 
material obiectul indivizibil, nu numai 
executarea obligaţiunci cu privire la preţ. 

Prin urmare, din toate aceste” împreju- 
rări, rezultă că. obiectul convenţiunei deşi 
eră divizibil materialmente şi în abstract, 
totuşi părţile l-au considerat indivizibil, 
ca și executarea obligaţiunci de plată, de 
unde consecinţa că neplata ratei de un - 
singur cumpărător la termen, se resfrânge 
asupra tuturor celorlalţi cumpărători, răs- 
frângere sancționată: de pactul comisoriu 
expres de gradul al 3-lea. 

b) Deasemenea, obiccţiunea pâriților pen- 
tru a justifică de ce n'au plătit la termen 
ratele, că banca a.refuzat plata după in- 
tervențiunea vânzării, nefiind dovedită în 
fapt, şi mai ales contrazisă, fiindcă Banca 
a primit ratele pentru alți cumpărători, 
cari au fost diligenţi nu este întemeiată. 

Prin urmare, in speţă, unii din cumpă- 
rători neexecutându-şi obligaţiunea de -a 
depune rata la termen, cum obligaţiunile 

" erau indivizibile şi sancţionate prin pact 
“comisoriu expres de gradul al 3-lea, vân- 
„Zarea -s'a "desfiinţat dela sine şi nu-i ră- 
mâne 'tribunalului decât să constate a- 

„ceastă desființare a vânzării, prin voința 
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părților expres manifestată în chiar mo- 
mentul naşterei şi perfectărei vânzărei, 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE DIVIZIBILE ȘI NEDIVIZIBILE Art. 1059 

(Trib. Buzău, $. II, sent. cir. 436 din 253 
Decembrie 1925, Jur. Gen. 1926, No. 999). 

Art. 1059. — Solidaritatea: contractată, nu dă unei obligaţiuni 
caracterul de nedivizibilitate. 
Civ. Fr. 1219). 

(Civ. 1039, 1041, 1060 urm., 1872; 

Tezt. fr. Art. 1219. — La solidarit& stipulte ne donne point ă Tobligation ! le caractâre d'indivisibilite. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Convenţie 1, 11. 
Culpă 8. . 
Daune-interese 7. 
Deosebire $ urm, 

: 

Dobâncă 10, 

vintele: „Divizibilitates, 
„Îndivizibilitate*, 

Perderea lucrului 8, 
| Paescripţie 9. 

Preţ 8. 
Excepţiune dilatorie 6, c Puncre în întârziere 8. 
In îivazibilitate 1 urm. Socictate 4, 

Solidaritate 1 urm, 
Sohdantate contractuală 

Intârziere 7. 
Interes 12, 

! Liberare & 
Mandat 4, 
Moştenitori 5, 6, 9. 
Obligaţie, a se vede cu- 

1. 
Solidaritate legală 1, 11, 
Testament 1. 

Doctrină, 

1. Prin cuviniele: „solidaritate contrac- 
tată“, întrebuințate în art. 1219 c. civ. fr. 
(1059 c. civ. rom.), se înţelege solidaritatea 
care rezultă din convenţie sau din tes- 
tament. La aceste două, irebueşte de adău- 
gat şi solidaritatea legală, deoarece şi a- 
ceastă solidaritate trebueşte deosebită de 
indivizibilitate, (Alexandresco, VI, p. 233, 
nota 2). i - 

2, Potrivit dispoziţiunilor art. 12419 ce. 
civ, fr. (1059 ce. civ. rom.), o obligațiune 
solidară nu este prin ca însăşi indivizibilă, 
(Demolombe, XĂVI, No. 535; Larombicre, 
Obligations, Art: 1219, No. 1, 2; Demante 
et Colmet de Sanierre, V, No. 155 bis; Au- 
bry ct Rau, cd. 4-a, IV, $ 301, text şi 
notele 11, 12, 14, p. 49, 50;. Dalloz, Rp, 
Obligations, No. 1525; Suppl., Obliga- 
tions, No. 612; Laurent, XVII, No. 
599, 400: IHuc, VII, No. 547; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 134; Planiol, 
II, No. S01 urm.; Alexandresco, VI, p. 255). 

* Bu Obligaţiunea indivizibilă nu e prin 
ca însăşi solidară. (Demolombe, XXYVI, No. 
535; Larombitre, Obligations, Art. 1249, 
No. 1, 2; Aubry et Rau, ed. j-a, IV, s 501, 
p. 49, 50; Laurent, XVII, No. 399, +00; 
Alexandresco, VI, p. 255), .- 

4, Obligaţiunile indivizibile se deose- 
besce în mod fundamental de obligaţiunile 
solidare, întrucât debitorii solidari sunt 
consideraţi. asociaţi şi mandatari unii faţă 
de alţii iar debitorii unei obligaţiuni indi- 
vizibile nu sunt consideraţi asociaţi; apoi 
în obligaţiunile solidare, obligaţia de a 
plăti întreaga creanţă provine din titlu 
iar în obligaţiunea indivizibilă, obliga- 
țiunea de a execută totul provine din im- 
posibilitatea de a îndeplini angajamentul 
prin o plată parţială. (Demolombe, XXVI, 
No. 558; Larombitre, Obligations,. Art. 

    

“de  obligaţiunea 

1219, No. 1; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV, 
$_301, p. 49; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
1526; Suppl. Obligations, No. 612; Huc, 
VII, No. 565; Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, II, No. 1541; Planiol, JL, No. 802; 
Alexandresco, VI, p. 253, 254).. 

5, Obligaţiunea solidară se deosebeşte 
indivizibilă, deoarece 

prima se divide de drept între moştenitori, 
iar cea de a doua nu se divide şi fiecare 

- moştenitor este obligat pentru tot. (Demo- 
lombe, XXVI, No. 5410; Demante et Colmet 
de Santerre, V, No. 155 bis; Dalloz, Rp. 
Obligations, No. 1526; Laurent, XVII, No. 
405; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 
1541; Planiol, Iî, No. 805; Alexandresco, 
VI, p. 254). 

6. O altă deosebire, este că în obliga- 
țiunea indivizibilă, moştenitorul poate cere 
un termen pentru a pune în .cauză pe 
ceilalţi moştenitori, pe când în obligaţiu-! 
nca solidară, moștenitorul nu are acest 
drept. (Aubry cet Rau, ed. 4-a, 1V, S 501, 
nota 14, p. 50: Laurent, XVII, No..599; 
Iluc, VII, No. 365; Baudry et Barde, Obli- 
gations, II, No. 1542). | 

7.„ O altă deosebire este că în cazul 
când debitorii solidari nu-şi execută obli- 
gația ei vor fi condamnaţi solidar la plata 
de daune interese, pe când în obligaţiunile 

- indivizibile, daunele-interese se vor împărţi 
între debitori. (Demolombe, XXXVI, No. 
540; Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. 155 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV $ 
501, nota 18, 95, p. 51, 53; Dalloz, Râp, 
Obligations, No. 1526; Laurent, XVII, No. 
401; Planiol, II, No. 803; Alexandresco, 
VI, p. 254). , . 

8. O altă deosebire este că în obliga- 
jiunile solidare când lucrul cert a pierit 
prin faptul unuia dintre debitori sau în 
urma. întârzierei, debitorii solidari datorese : 
preţul pe când în obligaţiunile indivizibile, . 

* pierderea liberează pe toţi debitorii chiar 
dacă sar fi întâmplat prin faptul sau 
întârzierea unora dintre ei. (Demolombe, 
XAVI, No. 540. 598; Demante ct. Colmet 
de Santerre, V, No..155 bis, 161 bis. II; 
Dalloz. Rep... Obligations, No. 1526: Lau- 
rent, AVII, No, 402, 403: Iluc, VII, No. 
565: Planiol. II, No. 805; Alexandresco, 
VI, p. 254, 255), 

9. O altă deosebire este că întreruperea 
prescripției faţă de unul dintre moșteni- 
torii debitorilor solidari, nu are efect faţă 
de ceilalţi, pe când întreruperea. prescrip- 
țici într'o obligaţiune indivizibilă faţă de 
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Art. 1060 

un moştenitor, produce efect faţă de cei- lalți. (Demolombe, XXVI, No. 540, 598; emante et Colmet de Santerre, V, No. 155 bis, 161 bis, II; Aubry cet Rau, ed. 4-a, IV, $ 501, nota 15, p. 50; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1527; aurent, XVII, No. 404; Baudry et Barde, Obligations, II. No. 1541; Alexandresco, VI, p. 254). 
Q. O altă deosebire este că cererea de dobândă făcută contra unui debitor so- lidar face să curgă dobânda contra tu- turor celorlalți codebitori, ceeace nu are loc în materie de obligaţiune indivizibilă În care nu există nici o legătură între codebitori. (Demolombe, XXYI. No. 540; Laurent, XVII, No, 403; Huc, VII, No. 365; lexandresco, VI, p. 255). 

| |. Deosebirile arătate mai sus au loc 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE DIVIZIBILE ŞI NEDIVIZIBILE Codul civil 

nu numai între indivizibilitate și solida- ritatea convențională ci şi între indivi- zibilitate şi solidaritatea legală, cu toate 
că textul art. 1219 e. civ, fr. (1059 ce. civ. rom.), nu vorbeşte de aceasta din urmă, ci numai de solidaritatea convenţională. (Demolombe, XXVI, No. 536; Larombicre, Obligations, Art. 1219, No, 3; Alexan- dresco, VI, p. 235, nota 2). , 

12. In acecaş obliraţie se pot găsi în- trunite solidaritatea şi indivizibilitatea, 
deoarece creditorul unei obligaţiuni in- divizibile poate avcă interes să stipuleze 
solidaritatea pentru a aveă mai multă garanţie. (Demolombe, XXVI, No. 537; La- rombicre, Obligations, Art. 1219, No. 2, 4 
Dalloz, Râp., Suppl., Obligations, No. 612; Huc, VII, No, 56, | 

$ 1. Despre efectele obligațiunei divizibile, 

Art. 1060. —Obligaţiunea. primitoare de diviziune trebue să se execute între creditor și debitor ca cum ar îi nedivizibilă.— Divizibilitatea nu se 
pot cere creanța, sau cari nu 

aplică. decât în privința erezilor lor, cari nu 
Sunt ținuți de a o plăti decât în proporțiune cu părţile lor ereditare. (Civ. 653, 741, 774 urm., 777, 786, 893, 896, 1061, 1072, 1101, 1384 urm, 1531, 1611; Pr. civ. 141: Civ. Fr. 1220), 

Tezt. fr. Art. 1220, — L'obligation qui âtre execute entre le crâancier et le dâbiteur La divisibilită n'a d'application quă l'Eard demander la, dette ou qui ne sont tenus 
ils sont saisis ou dont ils sont tenus 
debiteur. 

est susceptible de division, doit 
comme si elle tait indivisible. 

de lew's heritiers, qui ne peuvent 
de la payer que pour les parts dont 

comme representant le crtaneier ou le 
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GEORGEAN N. „Studii Juridice“, vol. 1, „Partaj. Diverse chestiuni“, p. 152, 283; loaxro D. C., „Teoria partajului-lichidare“, Pand. Rom. 1926, 1V, «1, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

10, 18, 35, 
Insolvabilitate 24, 
Inervocabilitate 29, 

- Acceptare 33, 
Alimente 7, - 

neficiu de inventar 33, Clauză penală 27. Legatari 12, Gompensaţie 2, Mandat 35, 36. Contuziune 21. Moştenitori 11, 12, 14, 15, Contracte 6, 16, 19—27, 31—36, Creanţe 6. Novaţiune 34. Datorii 22, „Nulitate 6, Daune-interese 3, 
Deces, a se vedea cuvân- 

tul: „Moştenitori€, 

Obligaţie, a se vedeă cu- 
viatele: „Divizibilitate*, 
„Indiv.zibilitate“, - cpozit 2 Obligaţie de a da 2, Divizibilitate 1—7,10,13— Obligaţie de a face 2, 3, 17, 19, 20, 22—34, 36, 4. 5. 

Divizibilitate intelectuală Obligaţie: de a nu face 
2 3 

Partaj 13—17, 19. Divizibilitate materială 2. 
2 Prescripţie 25, 26. 

Donaţiune 12, 
Indivizibilitate 3, 5, 8,9, 

Doctrină, 

  
_Î, O obligaţiune este . divizibilă când poate fi împărțită şi în mod intelectual] 

iar nu numai în mod material, deoarece 

- lucrurile care nu pot fi împărţite în mod 
material pot fi împărţite în mod intelec- 

„tial, astfel ca cineva să fie proprietar pe 
un sfert pe jumătate, etc, (Pothier, Obli- 
gations, II, No. 258; Demolombe, XXVI, 
No. 511, 512;*Larombiăre, Obligations, Art. 1217—1215, No. 13; Mourlon, ÎL, No. 1253; 
Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
154 bis, III, IV; Aubryv ct Rau, ed. i-a. IV, 
$ 501, text şi nota 2, p. 47; Dalloz, RE 
Obligations, No. 1504; Laurent, XVII, No. 
568; Huc, VII, No. 557; Alexandresco, VI, 
p. 293). 3 , 

2. Obligaţiunile de a da, precum. şi 
cele de a face sau a nu face pot fi divi- 
zibile. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1506;. 
Alexandresco, VI, p. 225, 244), | 

3. Obligaţiunile de a face sau a nu 
face, chiar indivizibile prin natura lor, 
se transformă în daune-interese: care sunt 
divizibile, (Dalloz, Rp., Obligations, -No. 
1506). ” 

di„ Obligaţiunea de a face lucruri cari 
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pot să fie predate pe măsură ce sunt con- 
ecționate, pe bucată, pe greutate sau pe 
măsură nu este indivizibilă, (Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 1509). | 

5, În obligaţia de a face o lucrare com- 
pusă din mai multe bucăţi separate, obli- 
gația este indivizibilă pentru fiecare bu- 
cată; obligațiunea nu este divizibilă decât 

a numărul sau la cantitatea 
bucălilor, (Dalloz, Râp., Obligations, No. 
1509). 

6. In: cazul când un acelaş act cu- 
prinde -mai multe contracte distincte unul 
de altul, diferitele clauze sunt divizibile, 
astfel încât una poate fi anulată iar alta 
să rămâe valabilă. (Dalloz, Râp., Obli- 
tions, No. 1521). . 

7+ Obligaţiunea alimentară este o obli- 
gaţiune_ personală și divizibilă. (Larom- 
bitre, Obligations, Art, 1221, No. 56; Au- 
bry et-Rau, ed. 4-a, VI, $ 555, nota 18, p. 
104; Laurent. III, No. 45, 63; Alexandresco, 
VL. p. 227). 

8. Potrivit dispozițiunilor art. 1220 ce. 
civ. în. (1060 c. civ. rom.), în cazul când 

“există un singur creditor şi un singur de- 
bitor, obligaţiunea nu este susceptibilă de 
diviziune, oricare ar fi obiectul ci, (Dal- 
loz, Rep., Obligations, No. 1502: Alexan- 
dresco, Si, „921, 292, 231, 232),. 

9, In obligaţiunile în. care. există un 
singur creditor. şi un singur debitor, de- 
bitorul nu poate sili pe creditor să pri- 
mească în parte plata unci datorii chiar 
divizibilă, nici creditorul nu poate sili pe 
debitor ca 'să-i plătească datoria în părţi. 
Demolombe, XXVI, No. 54; Larombitre, 
bligations, Art. 1220, No. 1; Demante et 

"Colmet de Santerre, V, No. 156: bis, I; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 301, p. 50; Dalloz, 
Rep;, Obligations, No. 1502; Huc, VII, No. 
548; Alexandresco, VI, p. 221, 229).- 

- 10. Când există mai mulţi creditori 
sau mai mulţi debitori, distincțiunea între 
obligaţiunile divizibile şi obligaţiunile în- 
divizibile, prezintă im ortanţă. (Demo- 
lombe, XXVI, No. 542; Larom icre, Obli- 
gations, Art. 1220, No. 2; Dalloz, Râp. 
Obligations, No. 1502; Alexandresco, Ve 
p. 252). 

(î. Articolele 1220 şi urm. ec. 'civ, îr. 
(1060 şi urm. c. civ. rom.), sunt aplicabile 
şi în cazul când sunt mai mulţi creditori 
sau mai mulți debitori: originari, cu toate 
că ele nu vorbesc decât de moştenitori. 
(Demante et Colmet de Santerre, Y, No 

-156 bis, II, III; Aubry et Rau, ed. 1-a, IV, 
$ 501, text şi nota 15, B 50; Dalloz, Rp. 
Obligations, No. 1502; Suppl., Obligations, 
“No. 615; Laurent, XVII, No. 581; Huc, 
VII, No. 343; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, II, No. 1319; Alexandresco, VI; p. 
232), ; 

12. Prin cuvântul: „moştenitor“ între- 
buinţat în art. 1220 e. civ. îr. (1060 e. civ, 
rom.), trebucște să se înţeleagă nu numai 
moştenitorii naturali, ci şi toţi succesorii 
cu titlu universal cum sunt legatarii uni- 
versali sau cu-tiilu universal şi donatarii 
tuturor sau a o parte din bunurile ce le 
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“(Dalloz, Râp., Obligations, No. 1530) 
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va lăsă donatorul la decesul său. (Demo- 
lombe, XXVI, No. 545, 544; Demante ct 
Colmet de Santerre, V, No, 156 bis, IV; 
Dalloz, Râp., Obligations, No. 1529; Lau- 
rent, XVII, No. 382), ” 

13, În cazul când obligaţiunea este di- 
vizibilă, datoria sau creanța se" divide în 
porțiuni egale sau în modul prevăzut în 
act. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 150, 
1529; Suppl., Obligations, No. :613; Bau- 
“dry et Barde, Obligations, II, No. 1318; 
Alexandresco, VI, p. 232). , 

14. Intre moştenitori diviziunea se face 
pe porţiuni succesorale, aşă încât moşteni- 
torii unui creditor sau ai unui debitor. nu 
pot cere datoria sau nu sunt obligaţi s'o 
plătească decât pentru părţile ce li se 
cuvin sau de care sunt ţinuţi ca repre- 
zentanţi ai creditorului sau ai debitorului. 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 1529; A- | 
lexandresco, VI, p., 232, 233). . 

15. Dacă diviziunea are loc atât. din 
partea creditorului cât şi din partea de- 
itorului, fiecare din moştenitorii credi- 

torului nu poate cere dela fiecare din mo- 
ştenitorii debitorului, decât partea sa în 
datoria debitorului, deoarece dintr'un 
drept sau dintr'o obligaţie unică la .ori- 
ină, diviziunea legală formează atâtea 
repturi sau datorii, câţi moştenitori sunt. 

(Dalloz, Râp., Obligations, No. 1529; Bau- 
dry et Barde, Obugations, LI, No. 1518; 
Alexandresco, VI, p. 232, 235), -: - 

16. Potrivit acestei regule, fiecare cre- 
ditor sau fiecare moştenitor al creditoru- * 
lui, este stăpânul părţii sale de creanţă 
şi este străin de părţile celorlalţi: tot 
astfel se .va face şi partajul datoriei şi 
cu aceleaşi efecte. (Demolombe, XXVI, No. 
545; Aubry ct Rau, ed. 1-a, IV, $ 301, text 
și nota 25, p. 55,54; Dalloz, Râp., Obliga- 
tions; No. 1529; Suppl., Obligations, No. 
615; Iluc, VII, No. 549). 

17. Modul de, diviziune variază după 
natura lucrurului care formează „obiectul 
obligaţiunei. Dacă obiectul obligaţiunei 
este o sumă de bani sau lucruri cari con- 
stitue un număr, greutate şi măsură, di- 
viziunea lor nu prezintă nici o dificultate, 

(8. Dacă datoria constă în obiecte ne- 
determinate, cum ar fi de exemplu, un 
hectar de pământ, în acest caz, există in- 
divizibilitate de plată, fiecare debitor ne- 
“putând să se libereze, oferind o parte din- 
trun hectar oarecare din întregul teren, 
deoarece i se datoreşte creditorului un 
hectar.  (Dalloz, Râp., Obligations, . No. 
1530). . : 

"19. Diviziunea creanţelor între moşte- 
nitori se face de plin drept aşă încât: fie- 
care din comoştenitori poate cere achi- 
tarea părţii sale din creanţele succesiunci, 
chiar înainte de partaj. (Larombiăre, O. | 
bligations, Art. 1220, No. 8, 9; Huc, VII, 
No. 349). ! | 
20, Deoarece diviziunea creanţelor în- 

tre moştenitori se face de plin drept, re- 
„Zultă că compensaţia operează între por- 
țiunea unuia din moştenitori în această 
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creanță și suma pe care acest moştenitor 
o datorează personal debitorului. (Dalloz, 
Rep. Suppl., Obligations, No. 614). 

2 |, Deasemenea, din acelaş principiu, 
rezuliă că creanţa moștenitorului care este 
în acelaș timp creditorul defunctului, nu 
este stinsă prin confuziune decât în pro- 
porțiune cu pariea sa, (Dalloz, Rep. 
Suppl., Obligations, No. 614). . 

22, Aceleaşi principii se aplică şi la 
diviziunea datoriilor între comoştenitori; prin urmare, diviziunea datoriei se face 
de plin drept şi fiecare porțiune din da- 
toria_ originară constitue o nouă datorie. (Dalloz, R&p., Suppl., Obligations, :No. 
615; IHuc, VII, No. 350). 

23, Din principiul că fiecare creditor 
sau moștenitor nu poate urmări pe de- 
-bitor decât pentru partea sa şi că fiecare debitor sau moștenitor nu poate fi obligat 
decât pentru partea sa, rezultă următoa- 
rele consecinţe: fiecare creditor are drept 
să ceară plata a ceeace i se datoreşte pen- 
tru partea sa, separat de ceilalţi coere- 

- auori sau comoştenitori, precum şi fie- 
care din debitori poate să se libereze de 
partea sa separat de ceilalţi codebitori sau 
comoştenitori. (Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 1532), 7 
24, O altă consecinţă este că, în caz de insolvabilitate a unuia sau mai multor “eodebitori sau  comoștenitori debitori, 

fiecare din ceilalți nu va fi ținut decâi pentru porțiunea sa, chiar dacă a cules din succesiune bunuri suficiente pentru . 
a puteă plăti întreaga datorie, (Larom- 
biere, Obligations, Art, 1220, No. +; Dal- loz, Rep, Obligations, No. 1552). 
25, O altă. consecință este că între- 

„ Yuperea sau suspendarea . prescripției - fin 
favoarea unuia din creditorii sau moşteni- 
torii creditorului, nu are efect față de cei- 
lalţi. (Dalloz, Rep. Obligations, No. 1532; 
Alexandresco, VI, p. 235). 
26. Deasemenea întreruperea prescrip- 

ției faţă de unul din debitorii sau moşte- 
nitorii debitorului, nu are efect față de ceilalți. (Dalloz, Rep. Obligations, No. 15532; Alexandresco, VI, p. 233). 
27, O altă consecinţă este că dacă o: 
ligațiunea divizibilă este însoţită 'de o clauză penală, unul din debitori sau mo- 

ştenitorii debitorului. nu este ținut decât 
peniru partea sa din contravențiune; că 
dacă el este autorul contravenţiunei numai 'el va fi ținut la plata clauzei penale, iar 
ceilalți debitori sau moştenitori ai debito- rului, nu vor fi ținuți a plăti clauza pe- nală. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1532; 
Laurent, XVII, No. 423; Huc, VII, No. 359; Alexandresco, VI p. 255); 
28, Art. 1959 c. civ. fr. (1611 ce. civ, - Tom), dela depozit constitue o aplica- 
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țiune “a acestor principii. (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1535). 
29, Diviziunea este, după o părere, irevocabilă şi obligaţiunea rămâne divi- zibilă chiar dacă înainte de plată, dife- ritele porţiuni ale creanţei sau ale datoriei sau întrunit asupra acelceaș persoane. (Duranton, XI, No. 273). 
O. După altă părere, trebueşte de fă- 

cut o distincțiune: când pluralitatea crean- țelor sau datoriilor îşi au cauza în însuşi contractul, ca va subsistă. (Pothier, Obli- 
gations, II, No. 320; Demolombe,. XXVI, 
No. 547; Larombitre, Obligations, Art. 1220, No. 21; Demante et Colmet de San- terre, V, No. 156 bis, V; Dalloz, R&p., Obligations, No, 1531; Suppl., Obligations, No. 616; Laurent, XVII, No. 385). 
31. Dacă însă obligaţiunea a fost unică la origină şi a fost divizată prin moartea creditorului sau debitorului, ca va deveni o creanță sau o datorie unică prin reunirea 

diferitelor porţiuni asupra _aceleeaş per- 
soane. (Pothier, Obligations, II, No. 318, 519; Toullier, VI, No.. 758; Demolombe, XXVI, No. 548 urm.; Larombiăre, Obligations, Art. 
1220, No. 10; Demante ct Colmet de San. 
terre, -V, No. 156 bis, V; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1531; Suppl., Obligations, 
No. 616; Laurent, XVII, No. 585)... 
32, Aceleaşi: regule şi aceleaşi efecte 

au loc şi în cazul când reunirea diferitelor 
porțiuni ale creanţei sau ale datoriei asu- 
pra aceleeaș persoane, s'a făcut în mod 
arțial iar nu total. (Demolombe, XXVI, 

No. 555; Larombicre, Obligations, Art. 
1220, No. 13). 
"83, Când moştenitorul debitorului a- supra căruia s'au reunit diferitele părţi 

ale datoriei, a acceptat una din succesiuni pur şi simplu iar cealaltă sub beneficiu de 
inventar, diviziunea Părtilor este menţi- 
nută. (Demolombe, XXVI, No. 534; La- 
rombicre. Obligations, Art. 1220. No. la: 
Dalloz, Râp., Obligations, No. 1531), 
"Su Deasemenea, diviziunea va fi men- 
ținută dacă înainte de întrunirea diferi: 
telor părţi ale creanţei sau ale datriei. a 
intervenit o novaţiune pentru una din 
părțile obligaţiunei. (Larombitre, Obliza 
tions, Art, 1220, No. 16; Dalloz, Rep., O- 
bligations, No. 1531). 
35, Dacă toți moştenitorii creditorului 

au numit un singur mandatar, după o pă- 
rere, diviziunea încetează. (Pothier. Obli- 
gations, II, No. 319; 'Toullier, VI, No. 758; 
Larombitre, Oblirations, Art, 1220, No. 19). 

36. După altă părere, în acest caz, 
diviziunea "va continuă, deoarece manda- 
tarul nu poate aveă mai multe drepturi 
ca mandantul. (Demolombe, XXYI, No. 
532: Dalloz, Rep.,' Obligations, No. 1331). 

Art. 1061. — Principiul -din art. precedent nu se aplică în pri- vința _erezilor. debitorului: 
1. Când debitul are de obiect un corp cert; 
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2. Când unul din erezi este însărcinat singur, prin titlu, cu: 
executarea obligațiunei; 

3. Când rezultă sau din natura obligaţiunei, sau din aceea a 
lucrului ce ea are de obiect, sau din scopul ce părțile își au 
propus prin contract, că intențiunea lor a fost ca debitorul să nu 
se poată achită în părţi. | 

In cel dintâiu caz, eredele, care posedă lucrul debit, poate 
îi acționat pentru totalitate, rămâindu-i recurs în contra celor- 
lalţi erezi. 

In cel de-al doilea caz, numai eredele însărcinat cu plata 
debitului, și în cel de-al treilea caz, fiecare erede, poate fi acţio- 
nat pentru totalitate, rămâindu-i recurs în contra erezilor!) săi. 
(Civ. 776, 778, 719, 915, 969, 970, 1029, 1058, 1062—1065, 1072, 
1102, 1156, 1383, 1385, 1387, 1610, 1737, 1746; Civ. Fr. 1221; 
Civ.: Ital. 1205). 

Tezt. fr, dt. 1221, — Le principe 6tabli dans article precedent reşoit 
exception ă Lgard des hâritiers du d6biteur: - 

10 Dans le cas oă la dette est hypothâeaire; : 
20 Lorsqu'elle est d'un corps certain; 
3% Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du 'erancier 

dont l'une est indivisibile; 
4” Lorsque lun des htritiers est chargt seul par le titre, de Pex6eution 

de lobligation; | 
5* Lorsquiil rsulte, soit de la nature de V'engagement, soit de la chose qui 

en fait Tobjet, soit de la fin qu'on s'est proposte dans le:contrat, que L'intention 
des contractants a 66 que la dette ne pit saequitter partiellement. 

Dans les trois premiers 'cas I'htritier qui possăde la, chose due ou le fonds 
hypothequț ă la, dette, peut ctre poursuivi pour le: tout sur la chose due ou sur 
le fonds hypothequt, sauf le recours contre ses cohdritiers. Dans le quatritme 

„cas, I'heritier seul charge de la, dette, et dans le cinquitme cas chaque htritier, 
mu aussi tire poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohâritiers. 

Bibliografie (continuare). 

  

CoxssraxzixEsCU JAc, N., Despre ipotecii, p. 283: 

Doctrină, 

1. Articolul 1221 c. civ. în. (1061 e. civ. 
rom.), prevede un al treilea mod de indi- 
vizibilitate şi anume acel solutione tantum, 
care drept vorbind nu este o adevărată 
indivizibilitate ci o simplă excepţiune -la 
regulele de divizibilitate, deoarece ca se 
aplică la lucruri care sunt divizibile, însă 
indivizibilitatea nu afectează: în acest caz 
decât modul de executare și plată. (De- 
molombe, XXXVI, No. 530 urm.; Larom- 
bitre, Obligations, Art. 1221, No. 350 urm;; 
Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 
154 bis, VII; Aubry cet Rau, ed. 4-a, IV, 
$ 501, text şi nota 37, p. 57; Dalloz, R&p., . 

  

loaxio D. C., „Teoria partajului-lichidare“, Pand. Rom. 1926, 1V, «i. E 

Obligations, No. 1522; Suppl., Obligations; 
No. 605, 611; Laurent, XVII, No. 418; Bau- 
dry ct Barde, Obligations, II, No. 1314 
urm.; Planiol, II, No..787 urm.; Alexan- 
dresco, VI, p. 250). . | 

2, Indivizibilitatea prevăzută de art. 
1218 şi 1221 c. civ. Îr. (1058 și 1001 c. civ. 
rom.), au o parte comună, deoarece nu 
rezultă din natura lucrurilor, ci decurge 
din voința părților contractante, însă -ele 
trebuese deosebite după cum a făcut-o co- 
dul civil, care â ţinut socoteală de efec- 
“tele mai mult sau mai puţin complecte 
pe cari cele le produc. (Demolombe, XVI, 
No. 531; 554; Larombitre, Obligations, .Art. 
1217—1218, No. 9; Demante cet Colmet de 

1) Din eroare se zice „erezilor* în loc de „cobrezilor:, cum este de altfel şi în textul francez. . 
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Santerre, V, No. 157 bis, IX; Aubry et : Rau, ed. 4-a, 1V, $ 501, p. 57; Dalloz, Râp., Obligations, No. 1522; duppl, Obligations, No. 611; Laurent, AVII, No. 419; Alexan- 
dresco, VI, p. 230, 234). 

3, Art. 1921 c, civ, în, corespunzător art, "1001 c. civ. rom., pe lângă cele trei ex. cepțiuni admise de textul nostru, mai ad- mite încă două excepțiuni şi anume: Mo- 
ştenitorii debitorului defunct mai pot fi încă urmăriţi pentru întreaga datorie: 1) 

„când ca este ipotecară şi 2) când datoria are de obiect mai multe lucruri sub alter- nativă, după alegerea creditorului. Aceste 
excepțiuni au fost eliminate de legiuitorul român după observaţiunile lui Marcad. (Alexandresco, VI, p. 234, nota 2), . 

4. Pe lângă excepţiunile enumerate în art. 1221 c. civ, fr. (1061 c. civ. rom.), tre- bueşte de adăugat şi solidaritatea conven- 
jională sau lega ă, deoarece ca are de efect să împiedece diviziunea datoriei, (Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 1535). 

5, Din textul art. 1221 ce. civ. fr, (1061 c. Civ. rom.), rezultă că excepţiunile pre- 
văzute în acest articol, nu privesc decât pe moştenitorii debitorului, aşă încât ele nu 
privesc, în general, pe moştenitorii credi- 
torului. (Duranton, SI No. 276; Demo- 
lombe, XXVI, No. 559; Aubry ct Rau, cd, 
s-a, IV, S$ 501, nota 25, p. 53; Dalloz, “R&p., Obligations, No. 1555; Laurent, XVII, 
No. 422; Alexandresco, VI, p. 235, nota 1). 
"6. Art. 1221 c. civ. în. (1061 e. cir. rom.), cuprinde excepţiunea dela princi- 
piul diviziunei între debitorii sau moşte- 
nitorii debitorului, prevăzând atunci când 
datoria este a unui corp cert, derminat în 
„individualitatea sa, care deşi este suscep- 

"tibil de divizare fie materială, fie intelee- 
tuală, totuşi plata lui trebueşte să se facă o singură dată şi pentru tot, deoarece ast- 
fel este intenţiunea prezumată a ărților 
contractante. (Demolombe, XXVI, No. 566; Larombitre, Obligations, Art. 1221, No. 6: 
Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 501, text şi 
nota 26, p. 54; Dalloz, Rep., Obligations, 
No. 1557; Baudry et Barde. Obligations, 
II, No. 1324; Alexandresco, VI, p. 255, 236). 

1. Această excepțiune nu se aplică a- 
tunci când lucrul este determinat numai 
în specie; în acest caz, chestiunea de a. se şti dacă datoria poate fi plătită în părţi se va decide prin aplicaţiunea dispoziţiu- 
nilor art. 122i $ 5 e. civ. fn (1061 $3c. 
civ. rom.): 
Aubry et Rau, ed. 4-a,.1V, $ 501, text şi nota 5 p. 54; Comp.: Alexandresco, VI, p. 235). 

8. In:cazul datoriei unui corp cert, în 
timpul indiviziunei moștenitorilor debito- rului, creditorul poate să acționeze pe toţi 
moștenitori, deoarece, toți sunt conside- 
rați ca detentori, însă fiecare pentru partea 
sa. (Demolombe, XXVI, N 
bitre, Obligations, Art. 1221, No. 7; De- 
mante et Colmet de Santerre, YV, No. 157 
bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 301, 
noia 28, p. 54; Dalloz, Râp., Oblisations, 
No. 1538; Laurent. XVII, No. 412; Baudry 
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(Demolombe, XXVI, No. 566; - 

0. 566; Larom- - 

„eecace a 
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et Barde, Obligations, II, No, 1324; Alc- xandresco, VI, p, 237), , 
9. După facerea partajului, când lu- crul cert datorii se află în lotul. unuia dintre moștenitori, creditorul are două ac- țiuni: una personală contra tuturor mo- ştenitorilor pe care îi poate urmări fiecare 

pentru partea sa și o acţiune contra moște- nitorului în al cărui lot a căzut lucrul cert datorit şi pe care îl poate urmări 
pentru tot, acesta neavând dreptul să 
ofere numai o plată parţială. (Demolombe, 
XAVI, No.- 566; Larombitre, Obligations, 
Art. 1221, No. 9, 10; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 157 bis, II; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 301, text şi nota 29, p. 53: Dalloz, Rep., Obligations, No. 1537; 

“Obligations, No. 649; Laurent, XVII, No. 409, 410; Huc, VII. No. 333; Baudry et Barde, Obligations, IL, No. 1324; Alexandresco, VI, p. 256). | 
10. Dispoziţiunile art. 1221 $ 2 c. cir. fr. (1061 $ 1 c. civ. Tom.), își găsesc apli- cațiunea indiferent de titlul sub care de- bitorul cste obligat să predeă luerul cert, chiar dacă el ar fi un simplu detentor: astiel se aplică la cazurile când debitorul datorește lucrul în virtutea unui contract de vânzare, de locaţie, de comodat, de 

depozit, etc. (Demolombe, XXVI, No. 569; 
Larombitre, Obligations, Art. 1221, No. îi; 
Dalloz, Rep, Obligations, No, 1539; Lau: 
rent, XVII, No. sii; Huc, VII, No. 553; 
Alexandresco, VI, p. 236), 

1. Pentru ca dispoziţiunile art. 1224 $ 
2 ce. civ. fr. (1061 $ 1 c. civ, rom.), să-şi 
găsească aplicaţiunea, se cer mai multe 
condițiuni: mai întâi trebueşte ca luerul cert datorit să se fi aflat în posesiunea 
defunctului în momentul decesului său 
căci în cazul contrar, ar fi locul numai 
la acordarea de daune-interese care se 
divid între moștenitori. (Dalloz, Rp. O- 
bligations, No. 1538; Suppl., Obligations, 

"No. 619). 
12. O altă condiţiune pentru aplica- 

fiunca acestor ' dispoziţiuni este ca unul dintre moştenitorii să posede corpul cert 
datorit,. în Calitatea sa de moştenitor în! urma partajului iar nu în numele său, de- : 
orece dacă ar posedeă lucrul în calitate - distinctă şi în numele său, el va fi o- 
bligat să plătească numai valoarea pentru 
partea sa de .moştenitor. (Demolombe, 
XXVI, No. 568; Larombitre, Obligations, 
Art. 1221, No. 8; Demante et Colmet de 
Santerre,.V, No. 157 bis,-III; Dalloz, Râp,, : 
Obligations, No. 1558; Suppl. Obligations, 
No. 619; Alexandresco, VI, p.250).. 

13. Dacă lucrul cert datorit piere prin 
„greşala sau întârzierea debitorului deten- 
tor, el și ceilalţi debitori sunt liberaţi, 
(Dalloz. Rep.. Obligations, No, 1540). , 

14. Dacă lucrul cert datorit piere din 
greşala sau întârzierea detentorului, credi- 
torul va aveă recurs numai contra acestuia 
pentru toi, chiar pentru -tdaune-interese. 
fără ca acest debitor să poată repeti 

lătit contra celorlalţi comoşte- 
nitori şi fără ca creditorul să poată ac- 
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lexandresco, V 
“29, In cazul prevăzut de art, 1024-$. 

Codul civil 

ționă pe ceilalți moştenitori dacă nu sunt 
în culpă că au putut să împiedece pierde- 
rea şi nu au făcut-o. (Dalloz, Râp., Obli- 
gations,_ No. 1540).. 

5, Dacă lucrul cert este un imobil şi 
moştenitorul detentor l-a vândut cu bună- 
credinţă, creditorul va aveă acţiunea în 
revendicare contra cumpărătorului. (Dal- 
loz, Rep., Obligations, No. 1540). 

16. Îi acest caz, după o părere, dacă 
moştenitorul a încasat întregul preţ, al 
lucrului înstrăinat, creditorul va aveă 
drepiul să-l acţioneze pentru tot, iar dacă. 
nu a primit preţul, creditorul nu-l poate 
urmări decât pentru partea sa, dacă el 
se oferă să-i cedeze acţiunile contra ter- 
țului cumpărător. (Dalloz, Rep., Obliga- 
tions, No. 1540).. 

17. După altă părere, în acest caz, cre- 
ditorul nu va avcă contra moștenitorului 
debitor acțiune decât pentru partea sa, 
(Dalloz. Rep., Obligations, No. 1540). 

18. Dispoziţiunile art, 1221 $ 2 c. civ, în, 
(1061 $ 1 c. civ. rom), sunt de strictă inter- 
pretare, constituind o excepţiune, şi nu se 
aplică decât moștenitorilor debitorilor, iar 
nu şi creditorilor sau moștenitorilor lor 
între care creanța unui corp cert se îm- 

"parte de plin drept. (Dalloz .Râp., Obli- 
gations, No. 1537, 1559). 

19. Astfel, întreruperea preseripţiei sau 
punerea în întârziere nu are cfect decât 
în favoarea creditorilor sau moştenitorului 
creditorului care a făcut-o. (Dalloz, Rp. 
Obligaiions, No. 1559), 

0. O altă excepţiune la regula divi- 
ziunei datoriilor între debitorii sau mo- 
ştenitorii debitorului, este aceea prevăzută 
de art. 1221 $ 4 ce. civ. în. (1001 £2 cc, 
civ. rom.), când unul dintre moştenitori 
este însărcinat singur prin titlu cu exe- 

„ cutarea obligaţiunei. In acest caz, moşte- 
nitorul însărcinat cu executarea obliga- 
iuni care ar oferi numai pariea sa, ar 
ace o ofertă ncindestulătoare afară dacă 

şi ceilalţi comoștenitori ar oferi părțile lor, 
încât plata s'ar face astiel în întregime. 
(Demolombe, XXVI, No. 570;. Larombitre, 
Obligations, Art. 1221. No. 21; Demante et 
Colmet de Santerre, V, No. 157 bis, VI; 
Dalloz. Rep., Obligations, No. 1545; Lau- 
rent, XVII, No. 416; Huc, VII, No. 335; 
Baudry et Barde, Obligations. I1, No. 1323; 
Alexandresco, YI, p. 237, 238). 

21, Moşteitorul însărcinat singur prin 
titlu cu executarea obligaţiunei, dacă a 
făcut singur plata, are recurs contra co- 
moștenitorilor săi pentru părţile lor. (Dal. - 
loz, Rep., Obliation, po. 1545, 1544; A- 

„ p. 258). 

+ c. civ, în. (1001 $2 e. civ. rom,), credi- 
torul are dreptul să,exercite o acţiune di- 
vizată chiar contra celora care nu au fost 
însărcinaţi prin titlu cu executarea, deoa- 
rece dispoziţiunile acestui articol conferă 
0 favoare peniru creditor care nu poate fi 
lipsit de drepturile ce i le conferă dreptul 
comun. (Larombitre, Oblisations, Art. 1221, 
No. 24; Alexandresco, VI, p. 259 nota (1). 
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23. Obligaţiunea prevăzută de art, 1224 
S 4 c. civ. îr. (1061 $2 ce. civ, Tom.), poate 
rezultă dintr'o clauză înscrisă într'o con- 
vențiune, _ (Demolombe, XXXVI, No. 573; 
Mourlon, Il, No. 1298; Demante et Colmet 
de Santerre, V, No. 157 bis, VI; Aubry 
et Rau, cd. t-a, IV, $ 301, text și nota 33, 
D. 50: Dalloz, Rep., Obligatious, No, 154; 
Suppl.,  Obligations,_ No. 621; Laurent, 
XVII, No. 416; [uc, VII, No. 353; Baudry 
et Barde, Obligations, II, No. 1325; Alexan- 
dresco, VI, p. 237, text şi nota 4, 239). 
24, Această obligaţiune poate rezultă 

chiar dintr'un titlu cu dată posterioară 
nașterei_ obligaţiunei originare, (Demo- 
lombe, AXVI, No. 523; Larombicre, Obli- 
gations, Art. 1221, No. 21; Aubry ct Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 301, text şi nota 54, p. 56; 
Dalloz, Rep., Obligations, No. 154; Suppl., 
Obligations, No. 621; Baudry et Barde, 
Obligations, II, No. 1335; Alexandresco, 
VI, p. 237, 238). 
25, Deasemenea, această ' obligaţiune 

poate. rezultă din o clauză înscrisă întrun 
testament. (Demolombe, XXVI, No. 57; 
Mourlon, II, No. 1298; Demante et Colmet 
de Santerre, V, No. 157 bis; VI; Aubry 
et Rau, cd. +-a, 1V, $ 501, text nota 35, p. 
56; Dalloz, Rtp., Obligations, No. 1545; 
Suppl., Obligations, No, 621; Baudry ct 
Barde, Obligations, II, No. 1525; Alexan- 
dresco, VI, p, 237, text și nota 4, 239). 
26. Deiunctul poate pune o clauză: 

care este valabilă ca moștenitorul care 
este însărcinat cu executarea obligaţiei să 
nu aibă drept de a recurge contra co- 
moştenitorilor săi după ce a executat o- 
bligaţia impusă. O asemenea clauză însă, . 
care, derogă dela regulele asupra parta- 
jului succesiunilor, nu poate fi înserată 
decât într'un testament, într'un partaj de 
ascendent sau ca o condițiune într'o do- 
naţiune între vii şi va fi supusă dispozi. - 
țiunilor -legale, care guvernează aceste ma: 
terii. (Demolombe, XVI, No. 571; Larom= 

- biere, Obligations, Art. 1221, No. 22, 23; 
Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 
157 bis, VI; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 
501, text și nota 36, p. 56; Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 1545; Suppl., Obligations, 
No. 623; Laurent, XVII, No. 416; Huc; VII, 
No. 335; Comp.: Alexandresco, VI, p. 238, - 
nota 3), 
27, In cazul prevăzut, de art. 1221 $ 

"4 €. civ. în. (1001 $2 c. civ. rom), moşte- 
nitorul condamnat pentru tot va aveă 're- 
curs. contra comoștenitorilor săi. (Demo- 
lombe, XXVI, No. 574; Demante et Col- 
met de Santerre, V, No. 157 bis, VII: Dal- 
loz, Rep., Obligations, No. 1548; Suppl., 
Obligations, No. 622; Laurent, XVII, No. 
417; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 
1526; Alexandresco, VI, p. 238), 
28. Pentru ca dispozițiunea art, 1221 

$ 4 c. civ. În. (1061 $2 e. civ. rom.), în- 
scrisă într'un act să aibă efect, trebueşte 
ca moștenitorul căruia i s'a impus clauza 
să succeadă autorului său pur şi simplu. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Obligations, No. 
622), 
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29, Asifel, clauza aceasta nu va aveâ 
nici un €fect și nu poate fi opusă moşte- 
nitorilor care renunță la succesiune, (Dal. 
loz, Rep. Suppl, 
30. Această clauză se va execută chiar 

dacă moştenitorii vor- primi succesiunea 
sub beneficiu de inventar, deoarece mo- 
ştenitorii beneficiari plătese datoriile au- 
torului lor în limitele emolumentului ce 
primesc. (Alexandresco, VI, p. 239). 

31, După o părere, obligaţiunca pre- 
văzută de art. 1221 $ 4 c. civ. [r. (1061 
$ 2 c. civ, rom.),.este mai mult solidară 
decât indivizibilă, 
ous, Art, 1921, No. 25 urm.). 
32. După altă părere dominantă, în 

cazul prevăzut de art. 1221 $ 4 ce. civ, fr. 
(1061 $ 2 c.. civ. rom), obligaţiunea este 
indivizibilă iar nu solidară deoarece, con- 
trar ca la solidaritate, în acest caz moşte- 
nitorii nu se reprezintă unii pe alţii şi 
apoi legea nu a calificat pe moştenitori 
ca debitori solidari. (Demolombe, AVI, 
No. 575; Demante et Colmet de Santerre, 
V, No. 157 bis, VII; Dalloz, R€p., Obli- 
gatious, No. 1545). - 

33, Moştenitorul însărcinat Singur prin 
titlu cu executarea obligajiunei, în cazul 
când este urmărit de creditor, după o pă- 
rere, poate cere punerea în cauză a como- 
ştenitorilor săi pentru ca condamnarea să 
fie divizată” între ei toți, (Duranton, XI, 
No. 297; Dalloz, R6p., Obligations, No. 
1545). p : 
34, După altă părere dominantă, mo- 

ştenitorul în cazul când e urmărit de ere- 
ditor nu poate cere punerea în cauză a 
comoştenitorilor săi, ceeace rezultă din 
dispozițiunile. părţii finale a art, 1221 ce. 
civ. în. (1001.c. civ. rom.), care acordă mo. ştenitorului urmărit recurs contra como- 
ştenitorilor săi şi care presupun că el a 
fost condamnati pentru tot. (Demolombe, 
XXVI, No. 535; arombitre, Obligations, 
Art. 1221, No. 26; Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 157 bis, VII; Aubry et - 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 301, text şi nota 35, p, 56; Dalioz, Rp. Obligations, No. 1545; 
Suppl., Obligations, No, 621; Alexandresco, 
VI. p. 241, nota 1), - 
35, Convenţiunea prin: care datoria nu 

va putcă fi plătită parţial este ' valabilă, 
însă ca nu aduce solidaritatea moşteni- torilor debitorilor, ci îi constrânge numai 
a plăti în mod conjunct întreaga datorie; 
în acest caz, creanța se va divide între moştenitorii creditorului. cărorara nu li se va plăti decât câte o porțiune virilă. 
(Demolombe, XĂVI, No. 576; Larombiăre, Obligations, Art. 1221, No. "29; :Dalloz, Râv.. Obligations, No. 15.46). 
36. Convenţiunea prin care se prevede că unul dintre moștenitorii creditorului va 

primi întreaga creanță pentru toţi 'moşte- 
nitorii este valabilă, și constitue un man- dat care poate fi revocat, (Demolombe, XĂVI, No. 576; Dalloz, Rep., Obligations, 

- No. 1547). 
37, Din art. 1921 $ 5'c. civ. fr, (1061 

$ 3 ce. civ. rom.), rezultă că sunt trei cauze 
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(Larombicre, Obligaii- 
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care fac să se prezume intențiunca: de a diviză datoria, şi anume: natura obligaţiei, 
lucrul care face obiectul obligaţiei şi sco- 
pul ce şi-au propus părţile prin contract. (Pothier, Obligations, II, No. 315; Demo- 
lombe, XXVI, No. 577; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1221. No. 50; Demante et Col- 
met de Santerre, V, No. 157 bis, VIII; Dal- 
loz, It€p., Obligations, No. 1549; Suppl., 
Obligations, No, 624; Laurent, XVII, No. 
1527; Alexandresco, VI, p. 230, 240). 
+18; Baudry et Barde Obligations, II, No. 
38. Plata parţială este împiedecată de 

natura obligaţiei, când este vorba de lu- 
cruri divizibile dar care au fost conside- 
rate ca formând un tot. (Dalloz, R6 - 
bligations, No. 1550; Comp.: Alexandeesco. VI, p. 240, text şi nota 1). 
89. Obligaţiunea de a da alimente este 

considerată ca indivizibilă în privinţa 
plăţii, prin natura obligaţiei. (Larombitre, 
Obligations, Art. 1221,. No. 36; Dalloz, 
Rcp., Obligations, No. 1552; Contra: A- 
lexandresco, VI, p. 227). 
40. O altă cauză care face să se pre- zume intențiunea de a nu diviză datoria 

este lucrul care face obiectul obligaţiunei. 
În această categorie se pun obligaţiunile 
unui corp cert, a unui obiect nedeterminat, 
nesusceptibil de diviziune materială, chiar 
dacă ar fi susceptibil de un partaj inte- 
lectual; astfel ar fi de exemplu, un anumit 
cal, o anumită statue. etc. (Toullier, VI, 
No. 725; Duranton, XI, Neo. 299; Demo- 
lombe, XXVI, No. 578; Demante ct Col- 
met de Santerre. V, No. 157 bis, VIII; Au- 
bry et Rau, cd. 4-a, IV, s 301, text şi 
nota '59, p. 58; Dalloz, Rp., Obligations, 
No. 1554: Iluc, VII, No. 336; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 1527; Alexan- dresco, VI, p. 240, .text şi nota 2). 
41.„.O altă cauză care face să se pre- 

zume intenţiunea de a nu diviză datoria: 
este scopul ce şi-au propus părţile prin . 
contract. Ca exemple din această categorie 
să citează obligaţiunea de a plăti o sumă 
îndestulătoare pentru a construi un spital, 
o hală, etc, (Pothier, Obligations, Ii, 
No. 515; Demolombe, XXVI, No. 579; La- 
rombitre, Obligations, Art. 1221, No. 53; 
Demante et Colmet de Santerre, YV, No. 
157 bis, VIII; Aubry et Rau, cd. 4-a. IV, 
$_ 501, text şi nota 40, p. 58; Dalioz, Rep. 
Obligations, No. 1555: ue, VII, No. 557; 
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1327; „Planiol, II, No. 790; Comp.: Alexandresco, 
VI, p. 230, 240 text şi nota 3). , 
42, Deasemenea un alt exemplu din 

această categorie este obligaţia de a da o sumă de bani la un termen fixat pentru 
ca cel ce ia cu împrumut să exercite în 
timp_util pactul de răscumpărare al unei. 
vânzări. (Bemolombe XXXVI, No. 579; De- 
mante et Colmet de Santerre, V, No. 157: 
bis, VIII; Huc, VII, No. 557; Baudry- et 
Barde, Obligations, II, No. 1327; Alexan- 
dresco, VI, p. 240, nota 3). iu 
43, Tribunalele vor interpretă în mod 
suveran . convențiunea încheiată de părţi 
şi vor decide dacă dispoziţiunea intră în
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prevederile art. 1218 c. civ. în. (1058 c. civ, 
TOm.), sau în prevederile art. 1221 c. civ. 
îr. (1061 e, civ. rom.). (Dalloz, Râp., Obli- 
gations, No. 1525, 1549; Suppl., Obliga- 
tions, No. 624). 
4%u Tribunalele în interpretarea lor, 

vor puteă să inducă voinţa părţilor con- 
tractante_ din alte împrejurări, afară de 
cele prevăzute de art. 1021 $5 c. civ. îr, 
(1061 $ 3 c. civ. rom.), care nu face o enu- 
merare  limitativă. (Demolombe, XVI, 
No. 537; Aubry et. Rau, ed. 4-a, 1V, $ 501, 
text şi nota 41, p. 58: Iluc, VII, No. 337; 
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 
1328). . 
45, Din textul articolului 1221 ce. cir. 

fr. (1061 c. civ. rom), rezultă că excep- 
țiunile prevăzute de acest articol se aplică 
numai moștenitorilor debitorului iar nu 
şi moștenitorilor creditorului. (Demolombe, 
XXXVI, No. 552, 58; Demante et Colmet 
de Santerre, V, No. 157 bis, IX. 161 bis, 
III; Dalloz, Rep., Obligations, No. 153; 
Laurent, XVII, No. 22; Îluc, VII, No. 358), 
46. Articolul 1221 c. civ. fr. (1004 c. 

civ. rom.), nu _ are caracter limitativ şi 
părțile ar.puteă prin convenţiune să pre- 
vadă dispoziţiunile acestui articol şi mo- 
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ştenitorilor creditorului în raporturile lor 
cu debitorul, ncaducându-se prin aceasta 
vrco atingere ordinei publice. (Demo- 
lombe, XAVI, No. 583, 584). 
4. Punerea în întârziere a unuia din- 

tre moştenitori nu are efect față de cei- 
lalţi moștenitori. (Dalloz, Râp., Obliga- 
Lions. No. 1556; Suppl., Obligations, No. 

o 

48. Intreruperea prescripției faţă de 
unul din debitori sau faţă de unul din 
moştenitori, după o părere, nu are efect 
faţă de ceilalți debitori sau moştenitori. 
(Larombicre, Obligations, Art. 1221, No. 
50; Demanie ct Colmet de Santerre, YV, 
No. 161 bis, III; Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 1556; Suppl.. Obligations, No. 627; 
Laurent, XVII, No. 425; Huc, VII, No. 
359; Comp.: Alexandresco, VI, p. 241, 
nota îÎ). . : 
49, După altă părere, întreruperea 

prescripției față de unul din debitori sau 
moştenitori, are efect faţă de toţi, debitorii 
sau moștenitorii, deoarece urmărirea pen- 
tru tot făcută în mod regulat, conservă 
dreptul dedus în justiţie. (Demolombe, 
NAVI. No. 393, 627; Aubry cet Rau, ed. 
4-a, IV, $ 301, text şi nota 45, p. 59). 

Ş$ 2. Despre efectele obligațiunei nedivizibile. 

Art. 1062. — Fiecare din cei cari au contractat împreună un de- 
bit nedivizibil este obligat pentru totalitate, cu toate că 'obligaţiunea' 
nu este contractată solidar. (Civ. 642, 643, 1039 urm., 1057—1059, 
1063 urm., 1382, 1695, 1746, 1872; Civ. Fr. 1222); 

Text. fr. Art. 1222. — Chacun de ceux qui ont contract conjointement 
une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas 
Et6 contractâe solidaireinent. 

Bibliografie (continuare). 

CossrANrIsESCU JAC„N,, Despre ipoteci p. 23 urm. 

Doctrină. 

pective. 
(.„ A se vedcă: art. 1063:cu notele res- = 

"Art. 1063. — Sunt obligați asemenea în tot și erezii aceluia 
care a contractat obliga 
1062, 1611; Civ. Fr. 1223). 

țiunea  nedivizibilă. (Civ.. 776,. 1052, 1059, 

“Tezi. fr. Art. 1223. — Il en est de meme ă l'gard des htritiers de celui 
qui a contract une pareille obligation. 

Doctrină, 

4. Potrivit dispoziţiunilor art. 1222 şi 
1223 c. civ. Îr. (1062 şi 1063 c. civ. rom), 
fiecare din debitorii conjuneţi ai unci 
obligaţiuni indivizibile, precum şi fiecare 
din moştenitorii debitorului unic la ori- 
gină al unei obligaţiuni indivizibile, pot 

.. 

fi urmăriţi pentru executarea întregei '0- 
bligaţiuni contractate. (Demolombe, SXVI, 
No.. 597 urm.; Larombitre, Obligations, 
Art. 1222-—1225, No. 1 urm.; Dalloz, Râp.. 

- Suppl., Obligations, No. 633; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 13353; Planiol, 
II, No. 791; Alexandresco, VI, p. 245).. 

2. Moştenitorul care a fost constrâns 
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Art, -1064 DESPRE OBLIGAȚIUNILE 

să plătească întreaga datorie indivizibilă 
este subrogat legal în drepturilt eredito- 
rului contra tuturor celorlalţi succesori? 
universali ai defunctului debitor, (Aubry 
ct Rau, cd. 4-a, VI, $ 657, p. 680 urm.; 
Dalloz, Râp., Successions, No. 1590; Suppl., 
Successions, No. 923). 

3, In acest caz, recursul moștenitorului 
care a plătit întreaga datorie indivizibilă 
nu se va putcă exercită contra celorlalţi 
succesori universali ai debitorului, decât 

Art, 1064 — Fiecare din erezii creditorului 

DIVIZIBILE ȘI NEDIVIZIBILE Codul civil 

până la concurenţa părţii fiecăruia cu care este_ obligat a contribui la datorie, chiar 
dacă moștenitorul ar fi devenit cesionarul 
acestor drepturi, .cu rezerva însă a restric- 
țiunilor care rezultă din art, 876 c. civ. În. (779 c. civ. rom.), în cazul insolvabili- 
tăţii unuia din moştenitori. (Aubry ct Rau, 
ed. ta, VI, $ 637, p. 680 urm.; Dalloz, R€p., Sucecessions, No. 1390; Suppl., Suc- 
cessions, No. 925). ” 

poate pretinde în totalitate executarea obligațiunei nedivizibile, 
„Un singur erede nu poate face remisiunea 

bitului, nu poate primi preţul în 
1) totalităței de- 

locul lucrului. 
Dacă unul din erezi a remis singur debitul sau a primit prețul lucrului, coeredele său nu poate 

decât cu scăderea părței eredelui, care 
care a primit prețul. (Civ. 1035 $2, 
urm., 1380, 1383—1385, 1611; Civ. Fr, 

pretinde lucrul nedivizibil 
a îÎăcut remisiunea sau 
1049, 1050, 1096, 1128 

1224), | 
o Tezt fr. Art, 1224. — Chaque hâritier ou erâancier peut exiger en totalite | lexceution de Pobligation indivisible. 

Il ne peut seul faire la remise, de la totalitt de la dette; voir seul le prix au lieu de la chose. Si un des heritiers 
ou reşu le prix de la chose, son cohâritier ne peut dem 
qw'en tenant compte de la portion du cohtritier qui a fait ] 

Doctrină 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 1224 ce. 
e. civ. fr. (1064 ce. civ. rom.), fiecare cre-. 
ditor sau fiecare moştenitor al ereditorului 

„ Poate pretinde - executarea în totalitate a 
obligațiunci indivizibile, deoarece fiecare 
este considerat creditor pentru tot. (Dal- 

-loz, Rep. Obligations, No. 1561; Suppl, 
„ Obligations, No. .629; Alexandresco, , 

p. 247). : 
D, Astiel în cazul unci servituți sau 

„unei obligaţiuni de a face, ficeare creditor 
sau .fiecare moştenitor al creditorului 
poate cere executarea în totalitate. (De- 
molombe, XXVI, No. 611 urm.; Larom- 

“ biere, Obligations, Art, 1224, No. îi; De- 
mante et Colmet de Santerre, V, No. 158 

IS; 
şi nota 16, p. 51; Dalloz, Râp., Obligations 

Yo. 1561; Suppl., Obligations, No. 629; 
Laurent, XVII, No. 384; Huc, VII, No. 361; 
Baudry et Barde, 

8. Chitanţa descărcătoare liberată de 
unul din creditorii unei obligaţiuni indi- 
vizibile, este opozabilă tuturor. (Demo- 
lombe, XXVI, No. 614; Larombiâre, Obli- 
sations, Art. 1224, No.- 2; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $. 501, text şi nota 16, p. 5i; 
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1530; 
Alexandresco, VI, p. 247, 248). 

  

1) A se vedeă nota de sub textul art, 1035 Cod 
A se vedeă şi art. 1138 şi urm, cu privire. la: 

Aubry et Ran, cd. 4-a, IV, $ 501, text. 

Obligations, II, No. 1330), : f 

„ civ. cu privire la sensul cuvântului 
„remilerea datoriei“. 

; il ne peut rece=: 
a seul remis la dette 

ander la chose indivisible 
a remise ou qui a, reșu le prix. 

Au Când unul dintre creditori a încasat o datorie indivizibilă el va da socoteală celorlalți creditori; iar dacă unul dintre comoştenitori a încasat o datorie indivizi- - 
bilă, el va regulă de obicei socoteala fajă de ceilalți comoștenitori cu ocazia par- 
tajului. (Demolombe, XXVI, No. 615; Ale- xandresco, VI, p. 247, 248), - 

5, Fiecare comoşienitor are dreptul să încaseze întreaga obligaţie indivizibilă, 
însă nu poate dispune de ea în prejudiciul comoştenitorilor săi. (Demolombe, XAVI, 
No. 616: Larombiăre, Obligations, Art. 1224, No. 4; Demante et Colmet de Santerre, V, 
No. 159 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV $ 501, p. 51: Dalloz, Rep, Obligations, No. 1562; Suppl., Obligations, No. 630; 
Laurent, XVII, No. 357; Huc. VII, No. 
561;  Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1331; Planiol, II, No. 797; Alexan- 
dresco, VI, p. 248), 

6. Astiel, unul din moştenitori nu poate 
ace singur remiterea întregei datorii in- 

divizibile. (Dalloz, R&p., Obligations, No.. 
1562; Suppl, Ohligations, No. 650; Alexan- 
dresco, VI, p. 248). | 

7. Prin generalizarea ideei din art. 
1224 c. civ. fr. (1064 c. civ. rom.), trebueşte 
să se decidă că unul din moştenitori. nu 
poate singur să accepte 'o dare în. plată 
nici să facă o novaţiune a datoriei indivi- 

, 

„renisiune* 
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Codul civil 

zibile. (Demolombe, XXVI, No. 617; La 
rombitre, Obligations, Art. 1224, No. 4; 
Demante ct Colmet de: Santerre, V, No. 
159 bis, I; Aubry ct Rau, ed. 4-a, IV $ 
501, p. 51; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
1562; Suppl., Obligations, No. 630; Lau- 
rent, XVII, No. 388; Baudry et Barde, 
Obligations, IL, No. 1331; Pianiol, Il, No. 
797;  Alexandresco, VI, p. 218, text şi 
nota 4). 

9. Potrivit dispoziţiunilor art. 1224 c. 
civ. în. (1064 c. civ. rom.), dacă creditorul 
a făcut singur remiterea datoriei indivi- 
zibile în întregime, a novat-o sau a accep- 
tat preţul în loc de lucru, fiecare dintre 
ceilalți creditori poate cere lucrul, indivi- 
zibil, însă va fine socoteală debitorului. 
după evaluarea ce se va face, de partea 
creditorului care a făcut remiterea, a 
novat sau a primit preţul în loc de lucru. 
(Demolombe, XXVI, No. 618, 619; Larom- 
biere, Obligations, Art. 1224, No. 4; De- 
mante ct Colmet de Santerre, V, No. 159 
bis. II; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 501, 
text şi nota 17, p. 51; Dalloz, Rep. Obli- 
gations, No. 1562; SuppL Obligations, No. 
630; Laurent, XVII, No. 387; Huc, VII, 
No. 501; Alexandresco, VI, p. 249). 

9. La această regulă se face o excep- 
țiune, în cazul când 
ditor nu este susceptibil de restricţiune, 
cum ar fi de exemplu dreptul de a rec- 
lamă un titlu. (Dalloz, Râp.., Obligations, 
No. 1562). , 

10; Dispoziţiunile art. 1224 €. civ, îr. 
(1064 ce. civ. rom.), se vor aplică şi în - 
cazul când remiterea sau acceptarea pre- 

- ului ar fi privitoare la o servitute, cum 
ar fi un drept de trecere, cu toate:că acest 
drept nu este susceptibil de diviziune nici 

DESPRE OBLIGAŢIUNILE DIVIZIBILE ŞI NEDIVIZIBILE 

dreptul fiecărui cre- - 

Art, 1056 

materială nici intelectuală, deoarece acest 
articol nu face nici o distincţiune, (Demo- 
lombe, XXVI, No. 620; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1924, No. 5 urm.; Demante et 

. Colmet de Santerre, V, No. 159 bis, III; 
Dalioz, Râp., Obligations, No. 1562), 

(4. Dacă obligaţiunea indivizibilă din 
cauza ncexecutării se transformă în daune- 
interese, aceste daune se vor împărți, între 
creditori sau între moştenitorii creditoru- 
lui şi fiecare'din ci nu va puteă cere decât 
partea sa. (Demolombe, AXVI, No. 621; 
arombitre, Obligations, Art. 1224, No. 9; 

Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 
159 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
$ 501, text şi nota 18, p. 51; Dalloz, l6p., 
Oblisations, No. 1563; Su pl, Ubligations, 
No. 650; Laurent, XVII, No. 385; Alexan- 
dresco, VI, p. 246). 

129, Intreruperea sau suspendarea pre- 
scripției unei obligaţiuni indivizibile faţă 

e unul din creditorii sau moştenitorii cre- : 
ditorului, are efect faţă de toţi ceilalți. 
(Demolombe, XXVI, No. 626; Larombitre, 
Obligations, Art. 1225, No. 11; „Dalloz, 
Râp., Obligations, No. 1564: Supple Obli- 
sations, No. 632; Laurent, XVII, No. 396, 
597; Alexandresco, VI, p 249, 250). 

13. Dispoziţiunile art. 709 şi 710 c. civ. 
în. (042 şi.643 ce. civ. rom.), trebuese apli- 
cate la toate obligaţiunile indivizibile, deşi 
vorbesc numai de servituţi. (Demolombe, 
XXVI, No. 624, 625; Larombitre, Obliga- 
tions, Art. 1925, No. 11; Demante et Col- 
met de Santerre, V, No. 161 bis, I; Dalloz, 
Râp.. Obligations, No. 1564; Suppl., Obli- 
pgations, No. 632: Laurent, XVII, No. 396, 
597; -Baudry et Barde, Obligations, II, 
No. 1332; Planiol, II, No. 297). 

Art. 1065. — Eredele debitorului, fiind chemat în judecată 
pentru totalitatea obligațiunei, poate cere un termen ca să pună 

în cauză şi pe coerezii săi, afară numai dacă debitul va îi de 
natură a nu puteă fi achitat decât de eredele tras în judecată, 

care atunci poate să îie osândit singur, rămâindu-i recurs în 

contra coerezilor săi. (Civ. 1042, 1052, 1061, 1063, 1071, 1385; Pr. 
civ. 126 urm.; Civ. Fr. 1225). | 

Tezt fr. Art. 1225. — L'hâritier du dâbiteur, assign6 pour la “totalitt de 
Vobligation, peut demander un dlai pour mettre en cause ses .cohritiers, ă, 

“moins que la dette ne soit de nature ă ne' pouvoir ctre aequite que par L'heri- 

tier assign&, qui peut alors ctre condamne seul, sauf son recours' en indemnit€ 

contre ses cohâritiers. 

Doctrină, 

4. Potiivit dispoziţiunilor art. 1225 c. 
civ. fr. (1065 c. civ. rom.), fiecare debitor 

conjunct al unei obligaţiuni indivizibile 

sau fiecare moştenitor al debitorului, unic 

la origină, fiind chemat în judecată pen- 

tru totalitatea obligaţiunei, poate cere un 
termen ca să pună în cauză pe codebitorii 

p 
/ 

- sau comoştenitorii săi. (Pothier, Obliga- 
tions, II, No. 532; Demolombe, XXVI, No.. 
599; Larombitre, Obligations, Art. 1235, 
No. 1; Demante et Colmet de Santerre,. 
YV, No. 160 bis. I; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 301, p. 51, 52; Dalloz, Râp., Obli- 
gations, No. 1566; Suppl., Obligations, No.. 
653: Laurent, XVII, No. 590 urm.: Huc. 
VII, No. 563; Baudry et Barde, Obliga- 
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Art. - 1065 

tions, II, No. 1536; Planiol, II, No. 793; 
Alexandresco, VI, p. 244, 245, 2416). 

2, In cazul când debitorul sau moşte- 
nitorul nu a pus în cauză pe ceilalți debi- 
tori sau moştenitori, el va fi condamnat 
pentru tot, rămânându-i recurs în contra: 
codcbitorilor sau comoștenitorilor. (Larom- 
bitre, Obligations, Art. 1235, No. 6; Dal- 
loz, Rep., Obligations, No. 156$; Alexan- 
dresco, VI, p. 244, 945, 247). 

3. Codebitorii sau comoştenitorii contra 
cărora debitorul sau moștenitorul au exer- 
citat recursul, pot îndepărtă pretenţiunea, 
dacă dovedese că existau mijloace .sufi- 
ciente pentru respingerea cereri credi-. 
torului. (Dalloz, 
1568). | 

"Aa Chemarea în cauză prevăzută de art. 
1225 c. civ. în. (1065 c.-civ. rom.), are de 
rezultat de a împiedecă pronunţarea con- 
damnării în total a datoriei contra unui 
singur debitor sau moştenitor, ci condam- 
narea tuturor codebitorilor sau moşteni- 
torilor la executarea în mod conjunct şi 
fiecare pentru partea sa a obuegaţiunei 
indivizibile. (Demolombe, XXVI, No. 601, 
002; Larombitre, Obligations, Art, 4225, 
No. 8, 9; Demante ct Colmet de Santerre, 
V, No. 160 bis, II: Aubry ct Rau, cd. t-a, 
LV, $ 304, p. 51; Dalloz, Rcp., Obligations, 
No. 1566; Suppl., Obligations, No. 634; 
Laurent, XVII, No. 59: Huc, VII, No. 
363; Planiol, II, No. 795; Alexandresco, 
VI. p. 244, 245). 

-5, Interesul chemărei în cauză a co- 
debitorilor sau comoştenitorilor apare mai 
ales atunci când obligaţiunea. indivizibilă 

„nefiind executată, ca se transformă în 
daune-interesc, care se vor divide între ci 
toți fiecare nefiind obligat decât pentru 
partea sa. (Demolombe, XXVI, No. 602, 

€p-,  Obligations, No. 

610; Larombitre, Obligations, Art. 19%; 
No. 7; Demante et Colmet de Santerre, 
V, No. 160 bis, II; Dalloz, Rep, Obliga- 
tions, No. 1566; Suppl., Obligationis, No.635; 
Laurent, XVII, No. 392, 401; Huc, VII, No. 
363: Alexandresco, VI, p. 246). , 

G. Dacă obligaţiunca nu poate fi exe- 
cutată decât de toţi comoştenitorii, mo- | 
ştenitorul chemat în judecată, poate. cere 
un termen pentru a pune în cauză pe 
ceilalți comoștenitori şi chiar poate cere 
ca însăşi creditorul să-i cheme în instanță 
cu cheltuiala sa. Astfel âr fi de exemplu 
cazul, când defunctul debitor a promis 
constituirea unei ipoteci pe un fond al 
său, care este comun între toji moşteni- 
torii, deoarece nu s'au partajat. (Pothicr, 
Obligations, II, No. 334; Demolombe, 
XXVĂ, No. 607; Larombiere, Obligations, 
Art. 1225, No. 5; Demante et Colmet de 
Santerre, V, No. 160 bis, :IV; Laurent, 
XVII, No. 391; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, II, No. 1557; Alexandresco, VI, p. 
244, 245), 

Tu Dacă obligaţiunea indivizibilă nu 
poate fi executată decât de toți comoşte- 
nitorii, şi ei nu au executat-o, e1 vor puteă 
fi condamnati la daune-interese în mod 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE DIVIZIBILE ȘI NEDIVIZIBILE 

"Ob 

Codul civil 

solidar sau cel puţin pentru tot. (Dalloz, Ren, Obligations,. No. 1570), 
„8. In cazul când numai unul dintre de- 

bitori refuză să execute obligațiunea in- : divizibilă, iar ceilalţi debitori desi consimt la executare, totuşi sunt para izaţi din cauza rezistenţii celuilalt debitor, după o părere, obligațiunea  ncexecutată se va transformă în daune-interese pe care va trebui să le plătească numai debitorul 
care este în întârziere, (Larombitre, Obli- pations, Art. 1225, No. 9; Dalloz, Râp., O-! ligations, No, 1566; Laurent, XVII, No. 
591; Baudry et Barde, Obligatious, II, No. 
1537). 

9. După altă părere, în acest caz, dau- 
nele-interese vor puteă fi cerute contra debitorului care a refuzat executarea pen- tru tot, însă şi ceilalți codebitori vor fi 
condamnaţi la plata unei Părţi din daune- 
interese proporțional cu -partea fiecăruia 
în datorie, (Demolombe, XAVI, No. 608, 
609; Demante ct Colmet de Santerre, V, 
No. 160 bis, IV; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, 
Ş. 501, text şi nota 20; p. 52; Dalloz, Râp., Obligations, No. 15606; Suppl., Obligations, 
No. 634). 

10. in cazul când sa stipulat o clauză penală la obligaţiunea indivizibilă şi dacă unul dintre debitori nu execută obliga- 
|iunea, acesta va fi condamnat pentru tot 
la plata clauzei penale, iar ceilalţi debi- 
tori vor fi condamnaţi la plata clauzei pe- 
nale fiecare pentru partea sa. (Aubry cet 
Rau, cd. s-a, IV, $ 501, text şi notele 25, 
24, p 53; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
1571 . 

Î î. Această soluţiune suferă excepţiune, când obiectul stipulaţiunei este indivizibil, (Dalloz, Râp., Obligations, No. 1574). 
„12. Ca exemplu de obligațiune indi- vizibilă care poate fi executată indiferent 

de oricare dintre debitori sau moşteni- 
tori, sc citează cazul obligaţiunei luată de 
toți debitorii sau autorul comun al unor 
moştenitori de a construi o casă. (Pothicr, igations, II, No. 353; Demolombe, XXYI, 
No. 60;; 
1225, No. 4; Baudry ei Barde, Obligations, 
II, No. 1555; Alexandresco, VI, p.' 245). 

13. In art. 1225 c. civ. fr. (1065 c, cir. 
rom), se prevede cazul când obligaţiunea 
nu poate fi executată decât de un singur 
moştenitor; astfel este cazul când obliga- 
țiunea are 'de obicct constituirea unei ser- 

„YVituţi pe un fond determinat care prin 
partaj a căzut în lotul unui moştenitor, 
caz în care numai acest moştenitor poate 
execută obligaţiunea. (Pothier, Oblirations,' 
II, No. 3532; Demolombe, IVI, No. 605; 
Larombitre, Obligations, Art. 1925. No. . 
2; Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
160_bis, III; Dalloz, Râp., Obligations, No: 
1567; Laurent, XVII, No. 393, 394: Huc, 

"VII No. 365; Baudry cet Barde, Obliga- 
tions, II, No. 1336; Planiol, II, No. 797; 
Alexandresco, VI, p. 244). 
14. În practică va fi rar însă cazul 

"acesta, deoarece promisiunea servituţei va- 
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Codul civil DESPRE OBLIGAȚIUNILE CU CLAUZĂ PENALĂ Art, 1066 
.. . 

lorează cu constituirea ei imediat, (Larom- Comp.: Alexandresco, VI, p. 246, text şi bitre, Obligations, Art. 122, No. 3). nota 1).. 
15. Dacă în cazul acesta creditorul „16. In cazul când moștenitorul pe al cheamă în judecată alt moştenitor decât  Cărui fond urmează a Ie constitui servi- acel care este proprietarul fondului pe  tutea este chemat A juc ccată de creditor, care urmează să se constitue servitutea el nu, poate Cemă în cauză pe comoşte- . bi Ab ș  nitorii săi, decât numai în scopul de a se acțiunea cete valabil introdusă, însă acest statuă prin acecaş hotărire în privința moştenitor nu poate fi condamnat decât recursului său contra acestora, (Demo- la daune-interese care sunt divizibile, (De- lombe, XXVI, No. 606; Larombitre, Obli- molombe, NXVI, No. 606; Demante et Col- gations, Art. 1225, No, 3; Baudry et Barde, incet de Santerre, V, No. 1600 bis, III; Bau- Oblizations, ÎI, No. 1358 Alexandresco, dry et Barde, Obligations, II, No. 1558; VI, p. 246, 247). 

Secţiunea VI. — Despre obligațiunile cu clauză penală !). 

Art. 1066. — Caluza penală este aceea prin care o persoană, spre a da asigurare pentru execuțiunea unei obligaţiuni, se leagă a da un lucru în caz de neexecutare din parte-i !). (Civ. 1068 urm., 1084, 1087, 1089, 1589, 1647, 1708; C. com. 439; Leg. 20 Febr. 1879; Civ. Fr. 1226). 

Tezt fi. Art. 1226. — Lua elause penale est celle par laquelle une per- sonne, pour assurer exCention «une convention, sengage î, quelque chose en cas d'inexceution. " 
, 

Doctrină, bui să fie plătite în caz de ncexecutare - sau întârziere în executarea obligaţiei, . Clauza penală poate fi adăugată la  scutind pe părți ca să se adreseze justiţici orice obiigațiune de a da, de a face sau pentru a fixă aceste daune. (Demolombe a_nu face. (Dalloz, Rep. Obligtions, No.  XXVI, No, 635; Demante et Colmet „de 1556). Santerre, V, No. î62 bis, I; Dalloz, Râp., 2. Clauza penală poate fi adăugată la Obligations, No. 1586; Su pl. Obligations, orice dispoziţiune între vii sau testamen- No. 642; Laurent, XVII, No, 436; Baudry tară. (Demolombe, XVIII, No. 278 urm.; et Barde, Obligations, IL, No. 1349: Pla. Larombiere, Obligations, Art. 1226, No. 33;  niol, II, No. 254; Alexandresco, VI, p. Laurent, XI, No. 43, 455. urm; Alexan- 236, 257), 
dresco. VI, p. 236, 257). Î. Clauza penală poate îi stipulată sub 3. Clauza penală nu poate să rezulte orice. formă. (Dalloz, Râp., Suppl., Obli- din o hotărîre judecătorească. (Alexan-  gations, No. 639). : dresco, VI, p. 257). ' 8. Clauza penală nu trebuie neapărat 4. Siipularea clauzei penale are de scop să consteă din o sumă de bani, ci poate să asizure executarea obligaţiunei şi în  avcă de obicct un fapt, o absenţiune sau care scop se stipulează o pedeapsă pentru o prestație oarecare, (Duranton, XI, No. ncexecutarea totală şi parţială sau exc- 318; Demolombe. XXVI, No. 643; Demante cutare tardivă a obligațiunei. (Demolombe, + et Colmet de Santerre, V, No. 169 „bis, XAĂVI, No. 636; Demante et Colmet de II; Huc, VII, No. 367; Alexandresco, VI, - Santerre, V, No. 162 bis, |; Laurent, XVII,  p. 256. nota 2. , No. 426; Alexandresco, VI, p. 256). - 9. Lucrul care face obiectul clauzei 5, Clauza penală stipulată numai pen- penale, trebueşte să difere sub oarecare tru cazul ncexccutării obligaţiunci, nu-si raporturi de obiectul obligaţiunei princi- găseşte aplicaţiunea când debitorul își pate. (Larombitre, Obligations Art, 1996, exceută ohlizaţia cu întârziere. (Alexan- No. 2; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1585). dresco, VI, p. 237, nota 1), E _10Q..Clauza, penală presupune. două 6. Siipularea clauzei penale prezintă obligaţiuni, din care una primitivă şi utilitatea că se fixează de mai înainte “principală şi alta condilională şi aeceso- cuantumul daunelor-interese ce vor tre-  rie. (Demolombe, XAYVI, No. 637; Demante 

    

„_1) Legea din 20 Februarie 1879, pentru anularea clauzei penale din oarecari adaosul unui aliniat la art. 1089 din codul civil, spune: PR , | _ Art, 1. Clauza penală aflată în contracte de Imprumuturi Sau de prestaţiuni în natură este și „va rămâne anulată, oricare va fi data actului a cărui executare se cere, însă numai dacă termenul exigibilităţii creanţei va cădea în urma pro ii tei legi. . . 
udecătorul, în eagării acestei legi. putcă condamna numai la plata fobânzii prevăzută de art. 1509 din codul civil, sau, în caz de alte oblizaţiuni, la daunetinterese, conform art, 1084 din codul civil. . i st, 2. Dacă clauza penală nu va fi stipulată direct, ci va fi deghizată sub o altă formă, sau va rezultă din condiţiiunile actului, judecătorul va apreciă și va puteă anulă din contract acecace ar avea caracterul de clauză penală, putând aplică, după cazuri, art. 158Y sau art. 1084 din Codul civil, 

contracie şi peniru 

19505— Codul civil adnotat — VII, o — Ţ3Ț — | 
NI



Art. 1067 

et Colmet de Santerre, V, No. 162 bis, II; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 309, p. 113; 
Dalloz, Râp, Obligations, No. 1588; Suppl., 
Obligations, No. 641; Laurent, XVII, No. 
427; Baudry ct Barde, Obligations, II, 
No. 1357; Alexandresco, VI, p. 258). 

11. Obligaţiunea cu clauză penală se 

" deosebeşte de obligaţiunca alternativă, de- 
oarece aceasta din urmă este totdeauna 
în esenţa ei o singură obligaţiunc, iar cea 
dintâi cuprinde două obligaţiuni perfect 
distincte. (Demolombe, XXVI, No. 645; La- 
rombiere, Obligations, Art. 1228, No. 5; 
Demante et Coimet de Santerre, v, Av.: 
162 bis, II; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 
309, p. 113; Dalloz, Râp., Obligations, o. 
1588; Suppl., Obligations, No. 641; I.au- 
rent, XVIE No. 455; Baudry ct Barde, O- 
bligations, IL No, 1560). 

19, O altă deosebire între obligaţiunca 
cu clauză penală şi oblisaţiunea alterna- 
tivă, este c ă în aceasta din urmă, sunt cu- 
prinse diferite lucruri care lac obiectul 

„acestei obligaţiuni, astfel încât dacă unul 
piere, este datorit celălalt, pe când în cea 
dintâi nu ste datorit decât lucrul care 
face obiectul obligaţiunci primitive şi 
dacă acest lucru piere prin caz fortuit 
debitorul este liberat. (Deniolombe, XXVI, 
No, 645: Larombitre, Obligations, Art. 1228, 
No. 5; Demante et Colmet de Santerre, 
YV, No.' 162 bis, II; Dalloz, Râp., Obli- 
ations, No. 1588; Laurent, XVII, No. 432; 
audry et Barde, Obligations, Il, No. 

-1360). , 
- 13. Obligaţiunea cu clauză penală se 
deosebeşte de obligaţiunea condiţională, 
deoarece aceasta din urmă nu are exis- 
tență înainte de îndeplinirea condiţiunei, 
pe când în cea dintâi există totdeauna o: 
obligaţiune, principală, anterioară îndepli- 
nirei condiţiunei şi care va rămâne în- 
dependentă. (Toullier, VI, No. S0+; Demo- 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CU CLAUZĂ PENALĂ Codul civil 
- . ' 

lombe, NNVI, Ao. 6483; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1228, No. 5; Demanie et Col- 
met de Santerre, Y, No, 162 bis, Il; Aubry 
et Rau, ed. 4-a. 1Y, $ 309; p. 145; Dalloz, 
Rep., Oblisations, No. 15$9; Suppl., Obli- 
ations, No. 641; Laurent, XVII, No, 431; 
audry et Barde, Obligations, II, No, 

1362). 
14. Clauza penală. poate îi stipulată 

nu numai în momentul incheierei contrac- 
tului, ci şi mai târziu pentru o creanţă 
existentă. (Alexandresco, VI, p. 256). 

15. Obligaţiunea cu clauză penală con- 
stituc întrucâtva o obligaţiune facultativă 
prin aceca că atunci când sa îndeplinit 
evenimentul prevăzut, oblizaţiunea se re- 
duce la unul din cele doua lucruri stipu- 
late; însă obligaţiunea cu clauză penală 
diferă de obligaţiunca facultativă, deoarece 
în accasta din urmă, nu cixstă decât o 
singură obligaţiune a căruia obiect este 
chiar determinat uctual, pe când în cea 
dintâi există două obligaţiuni între care 
va face alegere creditorul după îndepli- * 
nirca evenimentului. (Demolombe, XAVI, 
No. 645; Demante et Colmet de Santerre, . 
V, No. 162 bis, II; Aubry et Rau, ed. -a, 
IV, S 509, p. 113; Daltoz, Rep. Obligations, 
No. 1592; Suppl., Obligations, No. GH; 
Laurent, XVII, So, 453; Baudry et Barde, 
Obligations, I], No. 1361). - 

16. Din articolele privitoare la obli- 
gațiunile cu clauză penală, rezultă ca 
exemplu, dispoziția care prevede conven- 
țiunca că acel care nu va execută, va plăti 
o anumită sumă de bani cu titlu de daune- 
interese. (Laurent, XVII, No. 424). 

12. Tribunalele vor apreciă în mod. 
suveran, după termenii convenţiunei, dacă 
părțile au stipulat o clauză penală. (Dal- 
loz, Rep... Obligations, No. 1593; Suppl- 
Obligations, No. 641), 

Art. 1061. — Nulitatea obligațiunei principale atrage pe aceea 
a clauzei penale. Nulitatea clauzei penale nu atrage pe aceea a 
obligațiunei principale. (Civ. 702, 965, 1087, 1297; Civ. Fr. 1227). 

Teat. fr. Art. 1227. — La nullit6 de Pobligation principale entraine celle 
de la clause pânale. 

La, nullit6 de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale. 

Doctrină, 

„Sa Nulitatea unei convenţiuni ca fiind 
contrară ordinei publice, aduce nulitatea 
şi a clauzei penale care întovărășiă con- 
venţiunea. (Dalloz, Râp., Suppl., Obliga- 
tions, No. 400; Alexandresco, Vl, p. 258, 259), 

9, Astiel, va atrage şi nulitatea clau- * 
zei penale care este un accesoriu, nulitatea 
obligaţiunei principale pentru incapacitatea 
uneia din părțile contractante, pentru un 
viciu de consimțământ cum este eroarea, 
doiul sau violenţa, pentru lipsă de obicet 
determinat, pentru cauză ilicită sau pentru 
atingerea unei dispoziţiuni de ordine pu- 

N 

blică. (Demolombe, XXVI, No. 638; De- 

mante et Colmet de Santerre, V, No. 165 
bis, I: Aubry et Rau, cd. 4-a, 1V, S$ 509. 
text şi nota 2, p. 113; Dalloz, Râp„ Obli- 
ations, No. 1597: Suppl., Obligations, 0. 
48; Laurent, XVII, No, 425; Baudry et 

Barde, Obligations, IL, No, 1357; Alexan- 
dresco, VI, p. 260, nota 1). SR 

Se Astiel, promisiunea de căsătorie fiind 
nulă, va fi nulă şi clauza penală adău- 
ati. (Larombitre,' Obligations. Art. 1227 
To. 2 urm.; Aubry ct Rau ed. ta. IV, 

$ 309, text şi nota 2, p. 113: Dalloz, Rep» 
Suppl.,  Obligations, No. 648; Laurent, 
XVII, No. 425; Huc, VIL. No, 368; Baudry 
et Barde, Obligations, Il No. 137; A- 
lexandresco, VI, p. 260). 
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Si, Deasemenea, convenţiunea prin care 
soţii se separă de bună voie fiind nulă, va 
fi nută şi clauza penală adăugată. (Dal- 
loz. cp, Contrat de mariage, No. 1713, 
4055), 

5, Când obligaţiunea este privitoare la 
un lucru care nu mai există, clauza pe- 
nală adăugată va îi nulă. (Larombiăre, 
Oblisations, Art. 1227, No. 1; Dalloz, Râp., 
Oblizations, No, 1599; Alexandrescu, VI, 
p. 259). 

6. Deasemenea, actele succesorale 
fiind nule, vor fi nule şi clauzele penale 
adăugate la ele. (Dalloz, Râp., Obliga- 
tions, No. 1601). 

7, Dispoziţiunile art. 1227 c. civ, îr. 
(1067 c. civ, rom.),. îşi găsesc aplicaţiunea 
nu numai la clauzele penale adăugate la 
obligaţiunile convenţionale ci şi la clauzele 
penale adăusate la donaţiuni între vii şi 
legate.  (Dalloz, Rp, Obligations, No. 
1527). 

8. istfel, va îi nulă clauza penală a- 
dăugată la un legat făcut în favoarea 
unul incapabil sau la o substituţiune o- 
prită de lege, ete. (Dalloz, Ieâp., Obliga- 
tions, No. 1527). 

9, Nulitatea obligaţiunei principale nu- 
mai atunci va aduce nulitatea clauzei 
penale, când ele se găsesc în acelaș act 
sau dacă găsindu-se în acte diferite, obli- 
gațiunca principală nu poate fi ratificată, 
(Dalloz. Bep., Obligations, No. 1603). 

10. Astfel, dacă cineva a încheiat o con- 
venţiune cu o persoană incapabilă, care 
devenind capabilă, confirmă obligaţiunea 
sa sub o clauză penală, dacă ca va reveni 
asupra convenţiunei primitive, clauza pe- 
nală este valabilă. (Dalloz, R€p., Obli- 
tations, No. 1603). - 

1. Dispoziţiunile art. 1227 c. civ. fr, 
(1067 ce, civ. rom.), pentru cazul când obli- 
gaţiunca principală este nulă, îşi găsesc 
aplicaţiunea şi în cazul când convenţiunea 
este rezolvată. (Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 1618; Laurent, XVII, No. 441; Baudry 
et Barde, Obligations, II, No. 1557). 

12. Dispoziţiunile art. 1227 e. civ. în. 
(1067 c, c. rom.) suferă excepţiuni atunci 
când nulitatea obligaţiunei principale ar 
lăsă să subsiste pentru una din păr- 
țile contractante. dreptul la daune inte- 
rese, deoarece în acest caz, clauza penală 
are de scop să evalueze de mai înainte 
daunele.  (Demolombe, XXVI, No, 649; 
Larombitre, Obligations, Art. 1227; No. 6; 
Demante et Colmet de Sanierre, V, No. 
163 bis, III; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 
509, text şi nota +, p, 115; Dalloz, Rp. 
Obligaiions, No. 1600; Suppl., Obligations, 
No. 650; Laurent, XVII. A 4350: Baudry 
et Barde, Obligations, II, No. 1558, 1539; 
Alexandresco, VI, P 259, nota 1, 261). 

13. Astfel când sa vândut lucrul al- 
tuia stipulându-se şi o clauză penală. 
clauza 
rea va îi nulă, deoarece cumpărătorul are 
dreptul la daune-interese, chiar dacă nu 
sar fi stipulat clauza penală. (Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 1600; Suppl., Obli- 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CU CLAUZĂ PENALĂ 

enală va fi valabilă deşi vânza- : 

gations, No. 650: Iluc, VII, No, 36s; Bau- 
dry et Barde, Obligations, II, No, 1353; 
Alexadresco, VI, p. 259 nota 1, 261). 

(4. Deasemenea, dacă s'a stipulat de 
exemplu că cineva se obligă a lăsă un 
copac care astupă vederea vecinului sau 
lu din contră, va plăti suma de 1.000 lei, 
clauza penală este valabilă deși vecinul 
nu poate constrânge pe cel obligat ca să 
tae copacul. adică să-și execute obliga- 
|ia principală. (Duranton, XI, No. 330; 
Demolombe, XXVI, No. 641; Demante et 
Colmet de Santere, V. No. 35 bis, |; Lauw- 
rent, XV, No, 553; XVII, No. 429; Baudry 
et Barde, Obligations, I, No. 153; Ale- 
xandresco, VI, p. 262, 265, 264). 

15. Cu toate că faptul altuia nu poate 
fi direct obiectul unci obligaţiuni, de- 
varece contractul ar îi inutil totuşi cla- 
uza penală adăugată este valabilă întru- 
cât devine un element al! obligaţiunei 
principale pe care o complectează. (Po- 
thier, Obligations, II, No. 338, 539; Demo- 
lombe, XXVI, No. 6410, 641; Larombiâre, 
Obligation, Art, 1227, No. 6; Demante et 
Colmet de Santerre, V, No. 163 bis, ], II: 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 509 text și 
nota 5, p. 115; Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 159: Suppl., Obligations, No. 647; 
Laurent, XVII, Sg, 429; Huc, VII, No,:369; 
Baudry et Barde, Obligations, II, No. 135$; 
Idaniol, II, No. 254; Alexandresco, VI, p, 
264 at 

(6. Potrivit dispoziţiunilor art, 1227 e, 
civ. în. (1067 e. civ. rom.) nulitatea clauzei: - 

„Penale care nu este decât un accesoriu, 
3 nu aduce nulitatea obligaţiunei 'princi- 

” gale. (Dalloz, Rep., Obligations, No. 1604; 
uppl., Obligations, No. 652; Alexan- 

dresco, VI, p. 264). 
17. Din accastă cauză, va trebui tot- 

deauna să se cerceteze cu mare atenţiune 
întrun contract care este obligaţiunea 

" principală şi care este obligaţiunea acceso- 
rie, deoarece de această distincțiune poate 
depinde valabilitatea sau nulitatea unci 
convențiuni. (Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 1604; Suppl.,'Obligations, No. 652). 

18. Deâsemenca va trebui să se cerce- 
teze dacă obligaţiunea este alternativă sau 
cu clauză penală deoarece în obligaţiunea 
alternativă, pierderea unui lucru nu îm- 
piedecă pe debitor de a execută cealaltă 
oblieaţiune, pe când în obligaţiunea cu 
clauza penală, pierderea lucrului datorat 
liberează pe debitor de ' clauza penală.: 
(Demolombe, XXYVI, No. 649; Larombiăre, 

- Obligations, Art, 1227, No. 7; Aubry et 
Rau, cd, 4-a, IV, $ 5309, p..113; Dalloz, 
R€p„ Obligations, No. 1604; Laurent, 
AVII. No. 428: Baudry, et Barde, Obliga- 

„ tions, II, No, 1357; Aiexandresco, VI, p.265). 
"19, In cazul când clauza penală este 
„necesară, pentru a validă obligaţiunea 
principală, nulitatea clauzei penale va, 
aduce nulitatea obligaţiunei principale; 
astfel se va întâmplă de exemplu în sti- 
ulațiunile pentru altul. (Dalloz, Rep. 
uppl., Obligations, No. 652). 
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Art. 1068-1089 DESPRE OBLIGAȚIUNILE CU CLAUZĂ PENALĂ Codul civil 

Art, 1068. — Creditorul are facultatea de a cere dela debi- 
torul care n'a executat la timp, sau îndeplinirea clauzei penale, 
Sau aceea a obligaţiunei principale. (Civ. 1021, 1077, 1079, 1081; 
C. com. 439; Civ. Fr. 1228). 

Text. fi. Art.: 1228. — Le crtaneier, au lieu de demeander la peine stipulte 
contre le debiteur qui est en demeure, peut poursuivre 'exteution de Vobligation 
principale. 

Doctrină, 

1, Când debitorul este în întârziere, 
creditorul are dreptul sau să ceară execu- 
tarea obligaţiunei sau a clauzei penale, de- 
oarece clauza penală este destinată să asi- 
gure executarea  obligaţiunci principale, 
(Larombitre, Obligations, Art. 1228, No, 1; 
Dalloz, Rep. Obligations, No, 1605; 
Suppl. Obligations, No. 655; Alexandresco, 
VI, p. 265, 266). 4 

„8, Debitorul nu poate să se dispenseze 
de executarea obiigaţiunei, oferind plata 
clauzei penale. (Larombitre, Obligations, 
Ar 1228, No, 2; Alexanilresco, VI, p. 265, 
260). 

— Ba Deasemenea, creditorul nu poate 
cere, nici nu poate fi constrâns să pri- 
mească o parte din obligaţia principală şi 
o parte din pedeapsă. (Larombitre, Obli- 
gations, Art, 1228, No. 5; Baudry et Barde, 
Obligations, IL, No. 1546), 

4. Creditorul are: aceleaşi drepturi faţă 
de obligaţiunea principială, ca şi cum nu 
ar există clauza penală. (Pothier. Oblisa- 
tions, II, No. 541; Demolombe, XXVI, No. 
651; Demante et Colmet de Santerre, Y, 
No. 164 bis: Dailoz, Râp,, Obligations, No. 
1609; Suppl., Obligations, No. 655; La- 
urent, XVII, No. 443, 444; Baudry et Barde. 
Obligations, II, ' No. 1545; Alexandresco, 
VI, p. 266). 

5, Astfel, dacă obligaţiunca. principală | 
este de a da un lucru, creditorul are drep- 

Art. 1069. — Clauza penală 

tul să ceară pe cale judecătorească preda- 
rea lucrului.  (Dalloz, Rep, Obligations, 
No, 1609; Alexandresco, VI, p, 266). 

6. Dacă obligaţiunea principală este de 
a lace sau a nu face, creditorul poate să 
ceară să lie autorizat a execută el lucră- - 
rile pe cheltueala debitorului sau să dis- 
irugă ceeace a făcut contra obligaţiei din 
contract. (Duranton, XI, No. 54; Demo- 
lombe, XAVI, No. 651; Larombiere, Obli- 
gations, Art. 1951, No. 3; Aubrw et Rau. 
cd. 4-a, IV $ 309, p. 114; Dalloz, Rp. 
Obligations, No. 1609; Laurent, XVII, No. 
445, 44; Alexandresco, VI, p. 266, nota 2), 

7. Creditorul se va mulțumi numai cu 
executarea clauzei penale, când obliga. 
jiunca principală nu poate fi executată 
dacă find vorba de o obligațiune de a [ace 
şi care nu poate fi executată decât de de- 
bitor, el retuză, sau fiind vorba de o obli- 
gajie de a da, debitorul a ascuns lucrul 
sau l-a făcut să piară. (Dalloz, Râp., Obli- 
gations, No. 1609; Alexandresco, VI, p. 
266). . ! 

8. Creditorul are dreptul să ceară re: 
zoluţiunea contractului potrivit dispozi- 
țiunilor art. 1184 c, civ, fr, (1020 şi 1021 
c, civ. rom), chiar dacă-sa prevăzut o 
clauză penală, (Pothier, Obligations, II, 
No. 545; Larombitre, Obligations, Art. 
1231, No. 10; Dalloz, Rep., Obligations, No. 

'1610; Laurent, XVII, No. 446; Huc, VII, 
No. 372; Baudry et-Barde, Obligations, II, 
No. 1343; Alexandresco, VI, p. 266), : 

este o compensaţiune a daune- 
lor-interese, ce. creditorul sufere din neexecutarea obligaţiunei 
principale. 

Nu poate. dar creditorul cere de - odată şi penalitatea şi 
„obiectul obligaţiunei principale, 
„stipulat pentru simpla întârziere 

afară dacă penalitatea nu s'a 
a executărei. (Civ. 1081 urm,, 

1087, 1320, 1708; Civ. Fr; 1229). e 
Tezt fi. Art, 1229. — La elause penale est la compensation des dommages 

et interets que le:ertancier souffre de linexeeution de lobligation principale. 
| Il ne peut demander en mâme temps le 
quelle n'ait 6t6 stipulte pour le simple retard. - 

Doctrină, 

[.„ Tribunalele nu au dreptul să modi- 
fice clauza penală nici în favoarea cre- 

principal et la -peine, ă moins 

torului nici în favoarea debitorului, (De- 
molombe, XĂVI, No. 663; Demante et Col- 
met de -Santerre, V, No. 165 bis; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 309, p. î14; Dalloz, 

+ 
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Rep. Obligations, No. 1594: Suppl., Obli- 
gations, No. 645; Laurent, XVII, No, 451; 
Baudry et  Barde, Obligations, II, No. 
1575: Planiol, II, No, 255, 256; Alexan- 
dresco. VI, p. 269, 2s5), 

9, ltezula care opreşte: pe judecător de 
a_modifică _penalitatea stipulată între 
părți suferă excepțiune în contractele 
de împrumuturi sau prestaţiuni în natură, 
clauza penală fiind oprită prin art. 1 şi 2 
din legea din 20 Februarie 1579; în acest 
caz tribunalele sunt obligate a anulă cla- 
uza penală, chiar dacă ar fi fost ascunsă 
sub o_altă formă. (Alexandresco, VI, p. 
769, 270, 2S2 urm,). 

3. După o părere, clauza penală nu 
trebueşie aplicată când creditorul nu a 
suferit nici un prejudiciu deoarece clauza 
penală este compensarea pagubei suferită 
de creditor din neexecutarea obligaţiunei 
principale. (Dalloz, Rcp., Obligations, No, 
1595). 

4. După altă părere dominantă, clauza 
penală va fi totdeauna aplicată în cazul 
când debitorul nu- şi-a executat obliga- 
țiunea deoarece astfel a fost voinţa păr- 
ților contractante ca să fixeze de mai în- 
nainte şi în mod definitiv chestiunea pre- 
judiciului, fără ca tribunalele să le mai 
poată apreciă,  (Demolombe, XXXVI, No. 
664: Larombitre, Obligations, Art, 1229, 
No, 2, Art. 1231, No. 2; Aubry et Rau. ed. 
4-a, IV, $ 5309, text și nota 7, p. 114; Dal: loz, Rep., Suppl., Obligations, No. 646; 
Baudry et Burde, Obligations, II, No. 1375; 
Planiol, II, No. 255), 

5, In cazul când creditorul a încercat 
un prejudiciu pentru o cauză neprevă- 
zută la stipularea clauzei penale, _tribu- 
nalele îi vor putea acordă potrivit dreptu- 
lui comun prin hotărâre, daune-interese 
speciale care se vor adăugă la cuantumul 
clauzei penale. (Larombicre, Obligations, 
Art, 1254, No. 4 urm.; Laurent, XVII, No, 
447 urm), 

G. In cazul când odată cu stipularea 
clauzei penale sa prevăzut în contract 
că sc rezervă dreptul creditorului de “a 
cere daune-interese mai mari dacă va do- 
vedi că le-a încercat, se va urmă conform 
voinței părţilor contractante.- (Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 1355). 

7. Tribunalele vor cercetă dacă eveni- 
mentul care trebuiă să dea loc la aplica- 
rea clauzei penale s'a realizat conform yo- 
inței părților contractante, (Dalloz, Rep, 
Sunppl.. Obligations, No. 645). 

8. Daunele-interese: stipulate prin cla- 
uza penală și care reprezintă prejudiciul 
suferit din neexecutarea contractului nu se 
pot comula cu beneficiul care rezultă din 
îndeplinirea forțată a  obligaţiunei, de- 
oarece potrivit dispoziţiunilor art. 1229 al, 
2 €. civ. fr. (1069 al. 2 c. civ. rom), credi- 
torul nu poate cere deodată şi penalitatea 
şi obiectul obligațiunei principale. (Demo- 
lombe, XXVI, No. 635; Larombitre, Obli- 
gations, Art. 1229, No. 3; Demante ct Col- 
met de Santerre,-V, No. 166 bis. II; Aubry 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CU CLAUZĂ PENALĂ Art. 1069 

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 309, p. 114; Dalloz, 
Rep» Obligations, No. 161: Suppl., Obli- 
xations, No, 656; Laurent, XVII, No. AS; 
Baudry et Barde, Obligatons, IL, No. 1364; 
Planiol, II, No. 265; Alexandresco, VI, p. 
9607). 

9, Dacă însă penalitatea a fost stipu- 
lată pentru simpla întârziere, regula pre- 
cedeniă suferă excepțiune deoarece în 
acest caz obligajiunca accesorie reprezintă 
indemnitatea datorită creditorului pentru 
întârzierea adusă de debitor în executarea 
obligaţiuni sale. (Demolombe, XXVI, No. 
655; Larombitre, Obligations, Art. 1229, 
No. 3: Demante ct Colmet de Santerre, V, 
No, 166 bis, II: Dalloz, R&p.. Suppl., Obli- 
sations, No, 657; Laurent, ŞVIT No. 459; 
Baudry et Barde. Obligations. II, No, 1364; Planiol, II, No. 263; Alexandreseo, VI, p. 
267). 

1Q. Intr'o convenţiune se pot stipulă 
două clauze penale din care una pentru 
întârzierea în executare şi alta pentru ne- 
executarea obligaţiei. (Demolombe, XXVI, 
No. 636: Larombitre, Obligations, Art. 
1229, No. 3; Dalloz, Râp., Suppl., Obliga- 
tions, No. 637: Baudry ct Barde, Obliga- 
tions, II, No, 1365], 

((. În caz de îndoială dacă clauza pe- 
nală a fost fixată peniru cazul de întâr- 
ziere în executare sau pentru cazul de ne- 
executarea obligaţiei, se va decide că ca 
a fost stipulată pentru. cazul de neexecu- 
tare, (Dalloz, Rep., Obligations, No, 1611). 

- 12, Tribunalele vor apreciă în mod su: 
veran dacă clauza penală a fost stipulată 
pentru întârziere în executare sau pentru 
neexecutare; ca clement de apreciere se va 
luă în. consideraţie cuantumul clauzei 
penale şi importanţa oblisațiunei princi- 
pale. (Demolombe, XXVI, No. 657; De- 
mante et Colmet de Santere, V. No, 166 
bis, II; Aubry ct Rau, ed, 4-a, IV, $ 309, 
p. 114: Dalloz, Râp., Obligations, No. 1611; 
Suppl.. Obligations, No. 657; Laurent, 
XVII, No. 459: Huc, VII, No. 373; Baudry 
et Barde, Obligations, II, No. 1365; Alc- 
xandreseo, VI, p. 267, nota 3). ! 

13. Când creditorul obţine rezoluţiunea 
„ eontractului clauza penală stipulată pentru întârzierea executării cade, însă eredito- rul va avea dreptul să ceară daune-inte- 

rese pentru paguba cauzată prin rezolu- țiune, (Laurent, XVII, No, 460; Baudry et Barde, Obligations, II, No. 1566). 
14, Dispoziţiunea din art, 1229 c, cir. 

îr. (1069 ce, civ, rom.) prin care se interzice i cumulul executării obligaţiunei principale” și a clauzei penale nu este .de ordine pu- . blică, ci părţile pot derogă. dela ca atât in mod expres cât şi în mod tacit, (Dalloz, 
R€p., Obligations, No, 1611; Suppl., Obli- 
gations, No. 656; Alexandresco, VI, p, 268), 5. În acest caz convenţiunea tacită nu 
va. Îi admisă decât dacă existi prezump- 
țiuni grave și dacă va rezulta în chip ne- 
îndoios din. intenţiunea păr ilor contrac- 
tante,  (Demolombe, NXVI, No. 654: La- 
rombicre, Obligations, 'Art, 1229, No. 3; 

ma
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Demante et Colmet de Santerre, V, No. 
166 bis, [IL; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 
309, text şi nota 5, p. 114; Dalloz, Rep, 
Obligations, No. 1611; Suppl., Obligations, 
No, 656; Laurent, XVII, No. 461; Alexan- 
dresco, VI, p, 268).. 

16, Clauza penală poate fi adăugată 
într'o tranzacţie.  (Demolombe, XXXVI, 
No. 658; Demante: ct Colmet de Santerre, - 
V, No, 166 bis, III; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
IV, $ 421, text şi nota 14, p. 667; Dalloz, 
Reg., Obligations, No. 1612 urm.,; Suppl., 
Obligations, No. 658; Laurent, XVII, Ne 
361: Alexandresco, VI, p. 268). 

17. Cunulul nu formează o regulă ab- 
solută când clauza penală a fost adăugată 
într'o tranzacţie, (Demolombe, XXVI, No. 
659; Larombitre,  Obligations, Art, 1229, 
No, 5; Demante ct Colmet de Santerre, V, 
No. 166 bis, III; Aubry ct Rau, cd. 4-a, 
IV, j 421, text şi nota 15, p. 0667; Laurent, 
XVII, No. 461; Alexandresco, VI, p. 268. 
Contra: Toullier, VI, No. 850). 

18, In cazul când tranzacţia a fost anu- : 
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lată prin justiţie, clauza penală .va fi şi ca 
anulată, (Toullier, : VI, No. 816; Demo- 
lombe, XXXVI, No. 662; Larombicre, Obli- 
gations, Art. 1229, No. 8; Aubry et Rau, 
cd. d-a, 1V,.$ 421, text și nota 16, p. 668). 

19. Clauza penală poate fi adăugată 
la un compromis contra acelui care nu va 
accepta sentința  arbitrală, în acest caz 
penalitatea şi obligaţiunea principală care 
nasc din puterea arbitrală pot îi ambele 
cerute de creditor. (Larombitre. Obligati- 
ons, Art, 1229, No. 6; Dalloz, Rep. Obli- 
gations, No. 1612; Alexandresco, VI, p. 
268, 269). ” 
20. In acest caz acel care atacă sen- 

tinţa arbitrală va trebui mai întâi să plă- 
tească penaliiatea. (Larombitre, Obligati- , 
ons, Art, 1229, No. 7; Dalloz, Râp., Obli- 
gations,. No. 1612; Alexandresco, VI, p. 
269), 

Dj, Accastă soluţiune suferă excepţi- 
une dacă compromisul este atins de o nu- 
litate radicală. (Dalloz, Râp., Obligations, 
No, 1612). 

Art, 1070. — Penalitatea poate îi împuţinată de judecător, 
când obligațiunea principală a îost 
1704, 1705: Civ. Fr. 1231). 

executată în parte. (Civ. 1087, 

Text fr. Art. 1231. — La peine peut &tre modifite par le juge lorsque 
lobligation principale a 6t€ exccutâe en partie. îi 

Doctrină, 

(.„ Clauza penală are de scop să deter- 
mine interesul pe care îl are partea care 
a stipulat-o, la executarea contractului şi 
tribunalele nu mai au dreptul să fixeze 
daunele-inierese în caz de ncexecutarea 
obligaţiunei, afară re cazul când prevede- 
rele părţilor sunt nesuficiente, cum _ ar fi 

„în cazul unei executări parţiale. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Obligations, No. 666; Comp,, 
Alexandresco, VI, p. 270). 

9, Potrivit dispoziţiunilor art. 1231 c. 
civ. fr. (1070 ce. civ. rom.), penalitatea poate 
fi împuţinată de judecător, când obliga- 
țiunea principală a fost executată în parte, 
Această dispozițiune nu contrazice dispozi- 
țiunile art. 1244 c. civ. fr. (1101 c, civ. 
rom.), după care debitorul nu poate sili pe 
creditor să primească parte din datorie, 
chiar dacă e divizibilă, deoarece art. 1251 

. e, civ. în. (1070 e. civ. rom.), priveşte cazul 
când creditorul a primit de bună voce par- 

"tea de datorie sau când sa executat par- 
ţial. o obligaţiune de a face: succesibilă de 
o executare succesivă, (Demolombe, XXVI, 
No. 666 urm.; Larombitre, Obligations, 
Art. 1251, No. 7,:11; Dalloz, Râp., Obliga- 
tions, No. 1619; Suppl., Obligations, No. 
666; Laurent, XVII, No. 454; Baudry.et 
Barde, Obligations, II, No. 1250, 1251; 
tlaniol, II, No, 265; Alexandresco, VI, p. 
270), 
9, Creditorul care a primit o plată par- 

x - 
— fă 

„ țială nu mai poate reclamă întreaga pena- 
litate deoarece ar profita şi de executare 
şi de penalitate. (Demolombe, XXĂVI, No. 
666 urm.; Dalloz, Râp., Suppl., Obligatt- 
ons, No. 666: Laurent, XVII, No. 454; Ale- 
xandresco, VI, p. 270). 

4. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă trebuesc să aplice sau nu dis- 
poziţiunile art. 1231 c. civ, în. (1070 c. civ, 
rom.), care constitue o facultate pentru ele. 

" (Demolombe, XXVI, No. 669; Larombitre, 
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Obligations, Art. 1231, No. 7; Dalloz, Rep., 
Obligations, No. 1619, 1622; Suppl, Obi: 
gations, No. 666; Baudry et Barde, Obli- 
gations, II, No. 1230, 1251; Comp.: Ale- 
xandresco, VI, p. 270), - 

5, Astfel când un arhitect s'a obligat să. - * 
- termine o casă, la data fixată sub clauză 
penală, penalitatea va fi datorită în în- 
tregime dacă la epoca fixată casa nu e ter- 
minată,- cu toate că lucrările sunt foarte 
avansate; cu-toate acestea dacă tribunalul 
constată că intenţiunea părților nu pare 
să fie opusă, el va putea să micşoreze pe- 
nalitatea luând în consideraţie construcția 
parțială făcută de arhitect. (Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 1619), ! 

G. Dispoziţiunile art. 1231 ce, civ. în. 
(1070 c. civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea 
ori care ar fi obiectul obligaţiei, chiar dacă. 
e indivizibilă şi chiar dacă obiectul cla- - 
uzei penale este o: prestație indivizibilă. 
(Pothier Obligations, II, No. 354, Demo- 
lombe, XXVI, No, 675 urm.; Larombiăre,
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Obligations, Art. 1231, No. 5, 6; Alexan- 
dresco, VI, p. 271). 

7: Tribunaiele în aplicaţiunea, dispozi- , 
țiilor art. 1231 c. civ. Îr. (1070 c. civ. rom), 
vor luă în consideraţie avantajul ce l-a 
tras creditorul din executarea parţială a 
obligaţiei şi va reduce proporţional pe- 
nalitatea. (Dalioz, cp, Suppl., Obliga- 
tions, No. 66$; Alexandresco, VI, p. 270). 

8. Astfel dacă executarea parţială a 
obligaţici a fost de jumătate, se va. re- 
duce penalitatea la jumătate. (Demo- 
lombe, AAVI, No. 671; Demante et Col- 
met de Santerre, V, No. 168 bis, II; Dalloz, 
Rep. Suppl., Obligation, No. 668; Bau- 
dry ct Barde, Obligation, II, No. 1230, 1251; 
Alexandresco, VI, p. 270. Lu 

9. In cazul când debitorul a plătit o 
parte din datorie, iar pentru rest a dobân- 
dit dela tribunal un termen de graţie, po- 
trivit dispoziţiunilor art. 1244 c. civ. fr. 
(1104 ce. c. rom.) penalitatea.nu va fi da- 
torită decât dacă - la expirarea terme- 
nului de graţie debitorul nu-şi execută 
restul obligaţiei, afară de cazul când 
prin întârzierea rezultată din acordarea 
termenului de graţie creditorul a încer- 
cat o pagubă. (Duranton, XI, No. 339; De- 
molombe, XĂVI, No. 685; Dalloz, Rp, 
Oblisations, Art. 621; Suppl., Obligations, 
No. 670). 

10. Tribunalele nu vor puteă face a- 

DESPRE OBLIGAȚIUNILE CU CLAUZĂ PENALĂ Art. 1071 
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plicaţiunea dispoziţiunilor art. 1251 e. civ. 
fr. (1070 c. civ. rom.), când părţile con- 
tractante în convenţiunea lor au exclus 
aplicaţiunea lor. (Demolombe, XXXVI, No. 
672; Larombitre, Obligations, Art, 1231, 
No. 7, 11; Dalloz, Rcp., Obligations, No. 
1624; Suppl. Obligations, No. 6683; Lau- 
rent, XVII, No. 456; Baudry et Barde, O- 
bligations, Il, No. 1351; Alexandresco, VI, 
p. 270). 

Î |. In acest caz, după o părere, se va. 
face o diștincțiune, dacă plata parţială a 
fost primită de un terţ indicat, nu se va 
scădcă penalitatea, dacă însă plata par- 
jială a fost primită de creditor, se va 
putcă scădeă penalitatea doarece prin a: 
ceastă primire creditorul a renunțat de a 
cere totalitatea penalităţii. (Duranton, XI, 
No. 338, 365; Palloz, Rep., Obligations, 

No, 1624), - 
12, După altă părere, în ambele aceste 

cazuri, penalitatea nu va puteă îi scăzută. 
(Toullier, VI, No. 839; Dalloz, Rep, O- 
bligations, No, 1624), . 

13, 'Dispoziţiunile art. 1234 ce. civ. fr, 
(1070 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplica- 
țiunca în cazul când s'a adăugat clauza 
penală pentru cazul întârzierei în execu- 
tare. (Dalloz, Rcp., Obligations, No. 1623; 
Suppl., Obligations, Na. 669; Alexandresco, 
VI, p. 270, nota 4), . 

Art. 1071. — Când obligațiunea principală contractată cu o clauză 
penală este nedivizibilă, penalitatea este debită prin contravenţiunea 
unui singur din erezi, şi se va puteă cere sau în totalitate în 
contra aceluia care a comis contravenţiunea, sau de la fiecare 
crede în proporțiune cu partea sa ereditară, iar ipotecar pentru tot. 

Acela din erezi, care a plătit, are recurs în contra eredelui 
din faptul căruia s'a îndeplinit condiţiunea penalităței. (Civ. 1011, 
1042, 1044, 1062 urm., 1746; Civ. Fr. 1232). 

"Tezt. fr. Art. 1232. — Lorsque Vobligation primitive contractte avec une 
clause penale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contra- 
vention d'un seul des hâritiers du d6biteur, et elle peut ctre demandțe, soit en 
totalit& contre celui. qui a fait la contravention, soit contre ehacun des cohtri- 
tiers pour leur part et portion,et hypothâeairement pour le tout, sauf leur recours 
contre celui qui a fait encourir la peine. 

  
“Doctrină, 

|. Dispoziţunile art. 1232 ce. civ. în. 
(1071 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
nu numai în cazul comoștenitorilor unui 
debitor unic primitiv, ci şi în cazul credito- 
rilor conjuncţi. (Demolombe, XXVI, No. 

692; Larombicre, Obligations, Art. 1232, 
No. 10; Dalloz, Rp, Obligations, No, 
16%; Baudry et Barde,- Obligations, II, 
No. 15S0; Alexandresco, VI, p. 278). 

2, In cazul când contravenţiunea la o- 
blgaţiunea principală este făcută de de- 
bitorul unic şi dacă el încetează din viaţă, 

my 
(+ 

chiar dacă obligaţiunea eră indivizibilă, 
datoria se imparte între moştenitori de- 
oarece obligațiunea subsidiară sa născut “in persoana decujusului și apoi s'a îm- părțit între moștenitori potrivit dreptului 
comun. (Demolombe, XVI No. 69; La-: 
rombiere, Obligations, Art, 1232, No. i; 
Laurent, XVII, No. 46; Baudry et Barde, 
Obligations, IL, No. 1574). 

. In cazul când obligaţiunea princi- 
pală contractată sub o clauză penală. este 
indivizibilă şi când unul dintre moșşteni- 
tori a contravenit la această obligaţie, pe- 
nalitatea va puteă fi cerută fie în totali- 

3 —
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tate contra celui care a comis contraven- 
țiunea, fie contra fiecăruia dintre moşte- 
nitori în proporțiune cu partea sa. eredi- 
tară, “(Demolombe, XXVI, No. 696 urm.; 
Larombitre,' Obligations, Art. 1232, No. 
5, 4; Demante et Colmet de Santerre, Y, 
No. 169 bis, I, II; Aubry et Rau, ed, 4-a, 
IV, -$ 301, text şi nota 23, p. 55; Dalloz, 
Rp. Obligations, No. 1626; Laurent, XVII, 
No. 465; Baudry ct Bardc, Obligations, 
II, No, 1375; Alexandresco, VI, p. 276.) 

A, Dacă însă obligaţiunea: rezultând din 
clauza penală este indivizibilă, fiecare 
din moștenitori va puteă fi constrâns pen- 
tru tot. (Demolombe, XAVI, No. 703; La- 
rombiere, Obligations, Art. 1232, No. 11; 
Demante et Colmet de Santerre, Y, No. 
169 bis, IL; Aubry ct Rau, cd, s-a, IV, $ 
501, text şi nota 24, p. 55; Laurent, XVII, 
No. 462; Baudry ct Barde, Obligations. II, 
No. 1576; Alexandresco, VI, p. 276, 277). 

5, Potrivit dispoziţiunilor art, 1932 e, 
civ. În. (1071 ce, civ rom.), fiecare como- 
ștenitor poate fi obligat ipotecar pentru 
tot; această dispoziţiune se aplică în ca- 
zul când debitorul unic primitiv a consti- 
tuit o ipotecă asupra unui imobil al său 
pentru tarantarea clauzei penale, imobil 
care se află în mânele unuia dintre mo- 

 ştenitorii săi. (Demolombe, XXXVI, No. 704; 
Larombicre, Obligations, Art. 1232, No, 5; 
Demante ct Colmet de Santerre, V, No. 
169 bis, III; Batidry et Barde, Obligations, 
II, No. 13€6; Alexandresco, VI, p. 277). 

6. In, cazul când mai mulţi moştenitori 
au comis contravenţiunea la obligaţiunea 
principală, ei vor fi obligaţi la penalitate 
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în mod solidar, (Pothier, Obligations, II, 
No. 557; Larombitre, Obliations, Art, 
1252, No. 8; Dalloz, Rep, Ob igatious, No. 
1627; Baudry et Barde, Obligations, II, „No. 1577). 

7, După altă părere, formula nu este 
exactă şi în acest caz moștenitorii vor fi 
obligaţi la penalitate în solidum, (Demo- 
lombe, XXVI, No. 703; Demante et Cohnet 
de Santerre, V, No. 169 bis, IV; Dalloz, 
Rep., Suppl., Obligations, No. 671). : 

8. Moştenitorul care fără nici o culpă 
a îost constrâns să plătească totalitatea 
sau o parte din clauza penală, va aveă 
recurs contra comoștenitorului care a co- 
mis contravenţiuna. (Demolombe, XVI, 
No. 706; Larombitre, Obligations, Art, 
1252, No. 6, 9 Laurent, XVII, No. 465; 
Baudry ct Barde, Obligations, 11, No, 
1376). | 

9. In cazul unei obligaţiuni indivizibile 
cuntractată sub clauză penală, dacă se 
comiie o contravenţiune faţă numai de 
unul dintre moştenitorii creditorului, pe- 
nalitatea nu este datorită pentru tot în 
profitul tuturor moștenitorilor credito- 
rului, deoarece dispoziţiunile art. 1232 e. 
civ, Îr. (1071 e, civ. rom.), îşi săseşte apli- 
cațiunea moştenitorului debitorului. (De- 

- molombe, XAYVI, No. 714 urm; Larom- 
bicre, Obligations, Art. 1233, No. 10; De- 
mante_ et Colmet de Santerre, V, No. 171 
bis; Dalloz, Rep... Obligations, No. 1636: 
Laurent, XVII, No. 467, 465; Baudry et 
Barde, Obligations, II, No. 1582; Alexan- 
dresco, VI, p. 280, 281). 

„Art, 1012. — Când obligaţiunea principală contractată cu o 
clauză penală, este divizibilă, nu rămâne supus la penalitate decât 
eredele acelui debitor!) care a călcat legământul, şi acesta numai 
pentru partea la care este ţinut în obligaţiunea principală fără a 
avea creditorul vre-o acţiune în contra acelora cari au executat 
obligațiunea principală. 

Această regulă primeşte excepțiune 
părților a fost ca plata obligaţiunei 
făcută în părți, şi unul din coerezi a 
obligațiunei pentru totalitate. In 

„de la acesta penalitatea întreagă, iar dela 
rămâind recursul ce au în contra pentru partea lor ereditară, 

eredelui care a împiedecat execu 
urm.; Civ. Fr. 1233). . 

Li 

principale să nu poată fi 
împiedecat execuţiunea 

creditorul poate cere 
ceilalţi coerezi numai 

acest caz 

tarea obligațiunei. (Civ. 1058, 1960 

Tezt. fr. Art. 1233. — Lorsque Pobligation primitive contractte sous une > peine est divisible, la peine west eneourue que par celui des heritiers du dâbi- 
teur qui contrevient ă, cette obligation, et pour la part seulement dont il €tait 
tenu dans Lobligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui Pont 
executte, 

  

1) În textul francez se zice: „celui des heritiers du debileur“. Ar fi trebuit şi la noia se traduce 
„eredele acela al debitorului“ în loc de: „eredele acelui debitor=. 
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Cette râgle regoit exception lorsque la clause penale ayant €t6 ajoutte 
dans Lintention que le paiement ne pit se faire partiellement, un cohdritier a 
empech6 execution de obligation pour la totalite. En ce cas, la peine entiăre 
peut ctre exigte contre lui, et contre les autres cohtritiers pour leur portion 
seulement, sauf leur recours. 

Doctrină. 

|, Potrivit dispoziţiunilor art, 1235 c. 
civ. Îr. (1072 ce. civ. rom.), în cazul obli- 
gaţiunilor divizibile contractate sub clauză 
penală, penalitatea nu va fi datorită decât 
de moștenitorul debitorului, cate a comis 
contravenţiunea şi pentru partea sa numai, 
fără ca să poată ÎI constrânşi ceilalţi mo- 
ştenitori care şi-au executat obligaţiunea. 
(Demolombe, XXVI, No. 707; Larombitre, 
Obligations, No. 1233, No. 1; Aubry et 
Rau, cd. 4-a, IV, $ 301, p. 59; Dalloz, 
R€p., Obligations, No. 1629; Laurent, XVII, 
No. 465; Baudry ct Bardc, Obligations, 
II, No, 1578; Alexandresco, VI, p. 279). 

9, La obligaţiunile divizibile prin na- 
tura lor, cărora li sa adăugat o clauză: 
penală în intențiunea de a împicdecă exe- 
cutarea lor parţială, se vor aplică în 
cecace priveşte moştenitorii 
principiile dela _obligaţiunile indivizibile, 
(Demolombe, XXYVI, No. 708 urm.; Larom- 
bicre, Obligations, Art. 1235, No. 2 urm;; 
Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, S 301, text şi 
nota 46 p. 59; Dalloz, Râp.. Obligations, 

debitorului, 

No, 1650; Laurent, XVII, No. 466; Bau- 
dry et Barde, Obligations, Il, No. 1379; | 
Alexandresco, VI, p. 279), A 

3, Intenţiunea adăugărei clauzei penale 
în scopul de a împiedecă executarea par- 
țială a unei obligaţiuni divizibile, poate 
îi expresă sau tacită şi va rezultă din 
împrejurări. (Aubry et Aau, ed. 4-a, IV, $ 
501, text şi nota 16, p. 59). 

du Potrivit dispozițiunilor art. 1232 şi 
1235 alineatul 2 ce. civ.eîr. (1021 şi 1072 
alincatul 2 c. civ rom.), moştenitori care 
nu 'au comis nici 70 contravenţiune la 
obligaţiunea principală, dar au suterit con- 
sccințele, au recurs contra moștenitorului 
în culpă, cel puţin pentru partea lor, (Dal-. 
loz, Rep., Obligations, No, 1651; Alexan- 
dresco, VI, p. 279, 280). 

5. Dacă însă moștenitorul, care a co- 
mis contravenţiunca la obligaţiunea' prin- 
cipală, a uzat de un drept propriu al 
său, penalitatea suferită prin faptul ace- 
stuia, nu dă drept de recurs comoşteni- 
turilor săi. (Larombitre, Obligations, Art, 
1233, No. 6, 9; Dalloz, Râp., Obligations, 
No. 1631), 

Sfârşitul volumului al şaptelea.
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1, 2) Din greşeală aceste capitole poartă No. VIII şi IX, când ar fn trebuit să poarte No, VI şi VII, 
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